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אתרא דמר

רבני השכונה

בדיני גוף נקי בתפילין
מורינו הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א
(נערך ע"י הרב שלמה מנחם בדלנדר)

יש לדון ,הלבוש בתפילין ונצרך להפיח ,האם יכול לכתחילה רק לתחוב בגדו
תחת התפילין של יד והתפילין של ראש לנטותה ולזוקפה כלפי האויר מבלי
לנתקם ממקומם ,או דלכתחילה לא סגי בזה ובעי דוקא לנתקם ממקומם.
כתב השאגת אריה סימן מ' דאיסור הפחה בתפילין הוא דאורייתא משום ביזוי
מצוה כדילפינן שבת כ"ב ע"א ושפך וכסה שלא יכסה ברגל שלא יהיו המצות
בזויות עליו ,אמנם הפמ"ג סימן פ' משב"ז א' כתב וז"ל דאדם שיש לו חולי
הפחה ולעולם לא יוכל להניח תפילין ללא הפחה שרי להניח דלא אתי דרבנן
ועקר לעולם מצות עשה עכ"ל ,והביאו המ"ב ,והוסיף דכל ההיתר זה רק על
איזה רגעים ורק כדי לקיים המ"ע ,דיותר מזה בודאי אסור יעוי"ש .ויש שנקטו
(עי' מנח"י ח"ו י"ג) ועוד דהפמ"ג והמ"ב דלא כהשאג"א ,ולעולם איסור הפחה
בתפילין הוה איסור דרבנן ,יעו"ש.
אמנם הגרח"פ שיינברג זצ"ל נקט דאינו מוכרע ,דאפשר דלהלכה איסור הפחה
בתפילין איסורו מדאורייתא כהשאג"א ,אך כיון דיסוד האיסור הוא ביזוי
מצוה ,אדם כהאי שיש לו חולי הפחה ואין לו אפשרות של קיום המצוה באופן
אחר לעולם לא שייך שיהיה מבזה המצוה ,וסברו הפמ"ג והמ"ב דעכ"פ איסור
דרבנן עדיין יש ונדחה לכמה רגעים לקיים המצוה.
ונראה דכיון דהפחה הוה נושא של איסור דאורייתא צריך לחלוץ התפילין
באופן שודאי לא מקיים המצוה ,ובנידון הנ"ל ,תפילין של ראש בעומד זקוף
כלפי האויר לא פשוט שלא מקיים המצוה ,עי' בשע"ת כ"ז ט"ז מספר גן המלך
סי' קנ"ג (לבעל שו"ת גינת ורדים הקדמון) דכך ההנחה יעו"ש (וז"ל הספר גן
המלך "עוד למדנו מכאן שהנחת קציצת התפלין ש"ר אינה מושכבת ומיושבת
על הראש ,אלא נוטה וזקופה כלפי האויר ,שנמצא כשיניח ב' תפלין בראשו,
יהיה שיעור המקום שמגביל ב' הקציצות יהיה רחבו ב' אצבעות" וכו') ,לכך
לכתחילה יזיזו ממש ממקומו.
ולענין תפילין של יד ודאי שיש לומר דאין די לתחוב בגד תחת התפילין ,דהרי
נחלקו הראשונים אם חציצה פוסלת בתפילין ,הרא"ש סובר דהנחה על הבגד
הוה חציצה ולא מקיים המצוה ,ולהרשב"א אין בזה חציצה ,ופסק השו"ע סימן
כ"ז ה' במקום הצורך כהרשב"א ,וע"ש שעה"צ כ"ג דנחלקו הגר"א והרע"א
במניח תפילין על הבגד לדעת הרמ"א ,דלהגר"א הרמ"א נקט לעיקר כהרא"ש
לאסור לברך על הנחה כזו ,ולהרע"א הרמ"א סובר דאפשר לברך על הנחה כזו
על חציצה ,וא"כ ודאי שאינו לכתחילה להפיח והתפילין של יד במקומו על
הבגד ,ולהרשב"א הוה צד איסור דאורייתא ושיטתו לא הודחה מהלכה אלא
ינתק התפילין ממקומם.
ובנאנס להפיח ולא היה סיפק בידו רק לתחוב הבגד תחת התפילין של יד,
כשחוזר ומניחן כדין ,להרא"ש ודאי חוזר ומברך ,ולהרשב"א דנמצא שהפיח
והתפילין היו על מקומם ,יש לדון ,דהנה מבואר במ"ב כ"ה כ"ז דהחולץ תפילין
להכנס לבהכ"ס או להפיח חוזר ומברך ואף שהיה דעתו ללובשן תיכף ולא
הסיח דעתו כיון שאסור להכנס בהם לבהכ"ס או להפיח אידחי ליה וחוזר
ומברך ,ויש לדון בכה"ג שנכנס לבהכ"ס או נאנס והפיח ולא חלץ התפילין אם
בעי שוב לברך דהוי דחוי מהמצוה (וכפשוטו לא קיים אז המצוה) ומחויב שוב
לברך ,או דהחיוב דווקא בחלץ התפילין בצרוף שהיה דחוי ,והפוסקים סתמו
בזה ,ובנדון הנ"ל נקטינן כהרא"ש ויחזור ויברך ,אך בנדון שאף לא תחב בגדו
צ"ע למעשה ,ומספק לא יחזור ויברך ועי'.

דבר הגליון
גליון זה ,השישי במספר בסיעתא דשמיא ,יוצא לאור בערב ש"ק פרשת
בא ,ונושאו העיקרי הוא מצות תפילין המוזכרת בפרשתנו.
נדירות הן המצוות המורכבות משני חלקים נפרדים מקבילים  -כמו מצות
תפילין המכילה שני בתים :של יד ושל ראש .מצד אחד אינן מעכבין זה
את זה ,ומאידך ב' הבתים נמנים כמצוה אחת ,וגם ידוע חיזורם של חז"ל
סביב הענין שלא לשוח בין תש"י לתש"ר .מּורכבּות זו באה לידי ביטוי גם
בשיטת ר"ת והרא"ש ומנהג אשכנז לברך ברכה נוספת על של ראש – 'על
מצות' ,אף שברכת 'להניח' קאי גם על של ראש .הרי שהיחס בין שני
החלקים הללו כולל התאחדות עם נפרדּות.
ובאמת שגם מצד תוכן ושורש המצוה אנו רואים כחזיון זה :הלא הענין
הכללי העולה מן התפילין  -בין של יד ובין של ראש  -אחד הוא ,וכמ"ש
בפרשתנו לאחר שמוזכרים תש"י ותש"ר" :למען תהיה תורת ה' בפיך
וגו'" ,אך מ"מ בודאי שיש משמעות מיוחדת לכל אחד מהם .והא לנו
מדברי רבינו בעל המשך חכמה על אתרין המבאר קמעא מסוד תש"י
ותש"ר:
"ובמלכים א פרק ט" :והיו עיני ולבי שם כל הימים" ,הכוונה" ,עיני" הוא
על ההשגחה העליונה ,ו"לבי" הוא על האהבה אשר בלב .והנה ההשגחה
היא דבוקה בישראל לפי ערך מעלתו ,כמו שהרחיב לברר במורה (נבוכים
ג ,ח) .ובישראל יש ד' סוגים בני תורה ומצוות - :טעם וריח ,טעם ולא
ריח וכו' כנגד ד' מינים שבלולב ,כן השגחה חלוקה בהנהגתם .אבל אהבה
היא לכולם ,וכמו שאמרו בשבת (פח ,ב) "נתן ריחו"  -עדיין רחימותי גבן.
לכן ההשגחה הוא סוד תפילין של ראש  -שהקב"ה מניח תפילין  -וחלוקה
בד' בתים ,והוא מקום "בין עיניך" .והאהבה הוא סוד תפילין של יד  -שימה
כנגד הלב ,לכן כולהו בחד בית" .עד כאן דבריו.
לאור דבריו מבינים אנו שמצות תפילין אכן כוללת חלקים שונים שיש
ביניהם ניגוד :מצד אחד השגחה (תש"ר) ומצד שני אהבה (תש"י) .השגחה
היא הנהגה של דין התובעת לנהוג עם כל אחד כפי מדרגתו ,והאהבה
לכולם היא ,אף לאלה שאין בהם טעם וריח .ולפי זה החיבור בין שני חלקי
המצוה מורה על כך שגם ההשגחה והדין משורש האהבה יוצאים ,ומזיווג
זה יוצאת מדת הרחמים .ומובן שהשח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי
המלחמה ,כי ח"ו מנתק בין הדין לאהבה ומנין יזכה לרחמים .וכן מוסבר
ההקפדה שלא להניח תש"ר מבלי תש"ר.
תקותנו כי יפיקו הציבור תועלת מירבית מדברי התורה הנפלאים
המובאים בגליוננו ,ידונו בדברים במידת הדין ומלחמתה של תורה ,יחד
עם האהבה והעין הטובה השוררים בין תושבי שכונתנו.
הגליון הבא ייצא בס"ד לקראת שבת פרשת יתרו.
המדור 'היא שיחתי' יוקדש לנושא כבוד ועונג שבת (הדלקת הנר וסעודות
שבת וכו') .מדור 'רחבה מצותך' מוקדש לכלל עניני התורה.
את דברי התורה ( 300מילים) יש לערוך ולהגיש לרבנים המקבלים
כמפורט בגליונות הקודמים,
או לתיבת דוא"ל weiss@okmail.co.il
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היא שיחתי

בעניני תפילין
והבית הלוי (ח"א סי' י"ג) תמה על השאג"א דבכה"ג שכבר הניחו מקודם לכן
לא ייפטרו לכו"ע וגם להר"ן ,דעד כאן לא אמרן דהעוסק במצוה פטור אלא
מלעשות מצוה מכאן ולהבא אבל מצוה שכבר התחיל לעשותה ,מהיכא תיתי
שיצטרך ושיהא לו מותר להפסיק ממנה .וע"כ שייך התי' הנ"ל גם להר"ן
דמיירי שהניחו כבר ולכן חייבים.
ואולי אפשר לבאר סברת השאג"א דמצוות תפילין שאני דבעצם הרי חיובה
כל הזמן ,ועל כן נמצא שכל רגע ורגע מחייב מצד עצמו במצוות הנחת תפילין
של אותו רגע וכל רגע שהוא מניח הרי הוא מקיים את המצוה של אותו רגע,
ולכן אין זה נחשב שהוא 'כבר מקיים' את מצות התפילין עוד מקודם שהתחיל
בעבודה ,שאין קשר בין מה שהניח קודם למה שמניח עכשיו ,ולכן זה נחשב
שעכשיו הוא מניח את התפילין מחדש ,וא"א להחשיב ש'כבר מקיים'- ,
וכמו"ש הבית הלוי – אלא במצוה כמו אכילת מצה וכיו"ב ,שצריך לעשותה
פעם אחת אותו היום ויש לקיומה משך זמן ,ובזה שייך לומר שהוא 'כבר
מקיים' אותה כל שהוא עדיין עומד באמצע קיומה ,אבל בתפילין לא שייך
לומר כן ,ולכן כתב השאג"א ששייך בזה הפטור דהעוסק במצוה.

בענין ברכות התפילין במניח של ראש בלבד
הרב יהודה לייב שוב
הנה הרמ"א פסק דיברך 'על מצות' על תפילין של ראש ויאמר אח"כ ברוך שם
לינצל מחשש ברכה לבטלה ,ובספר אפיקי מגינים כתב דה"ה במניח תפילין
של ראש בלחוד דמברך ע"ז ב' ברכות ג"כ יאמר ברוך שם ,וכ"כ הא"ר .וביאר
האפיקי מגינים דאף דבכה"ג הרי הברכה הראשונה דבירך להניח היא בחשש
ברכה לבטלה דהא לפי רש"י צריך במניח של ראש לברך רק על מצות ולא
להניח ,וא"כ ברכת להניח היא הברכה לבטלה ,מ"מ מהני אמירת ברוך שם
וא"צ להסמיך הברכה לבטלה לאמירת ברוך שם .אמנם כתב דבשע"ת סו"ס
כ"ז הובא דברי הפנים מאירות דהמניח ש"ר שלא במקומו לא עבר איסורא
דברכה לבטלה משום דאמר אח"כ ברוך שם ,וכתב ע"ז השע"ת דנראה מדבריו
דכ"ז בתפילין ש"ר אבל אם הניח תפילין ש"י שלא במקומו הר"ז ברכה לבטלה
ולא מהני דאמר ברוך שם כיון דלא הסמיך לזה הברכה ,והאפיקי מגינים פליג
דאף שלא הסמיך לזה הברכה מהני אמירת ברוך שם דלא יהא ברכה לבטלה,
וכ"כ האשל אברהם בוטשטש דאפשר לתקן גם אינו מסמיך מיד הברוך שם
לאמירת הברכה לבטלה ,וכ"כ בדעת קדושים סי' רע"ט.
ולפי השע"ת לכאו' נמצא דאם מניח תפילין של ראש בלחוד אי"צ לומר ברוך
שם ,אמנם יש לחלק דרק היכי דמפסיק בענין אחר דהפסיק בהנחת תפילין
ש"ר הר"ז הפסק ולא כשמברך ב' ברכות על תפילין ש"ר והברכה הראשונה
היא לבטלה וצ"ע[ .וכן יל"ד דסברת השע"ת היא דצריך להתכוין באמירת
ברוך שם לתקן את הברכה לבטלה ,וא"כ י"ל דס"ל לשע"ת דאפשר לתקן
ברכה לבטלה גם אם אומר אחר זמן אמירת ברוך שם ,ושא"ה דלא תיקן כיון
דלא נתכוין לתקן הברכה של יד דהיתה לבטלה].
ויל"ד בעיקר הדברים דהא אפי' דלפי רש"י עיקר הברכה דצריך לברך הוא
ברכת על מצות ,מ"מ היכי דבירך להניח הרי יצא יד"ח ,וא"כ גם לפי רש"י
יצא בברכת להניח וא"כ הברכה לבטלה היא ברכת על מצות ולא ברכת להניח,
וא"כ הרי אמירת ברוך שם היא סמוך לברכה לבטלה וצ"ע[ .ואף דהפסיק
באמירת ברכת על מצות מ"מ לא הוי הפסק לגבי ברכת להניח דבירך בתחילה,
וכדמוכח מהא דברכת על מצות הר"ז ברכה לבטלה לפי רש"י ול"א דע"י
דהפסיק בברכת על מצות ממילא ברכת להניח לא חלה על זה ,וא"כ צריך
לברך ברכת על מצות ,וע"כ דאינו הפסק הואיל ומברך זאת לצאת ידי שיטת
תוס'].
ובעיקר הדבר דבמניח תפילין של ראש מברך ב' ברכות ובתחילה מברך ברכת
להניח ואח"כ על מצות ,יל"ד דלכאו' אדרבה עדיף לברך קודם ברכת על מצות
ואח"כ ברכת להניח דהרי כשמברך בתחילה ברכת להניח הרי מפסיד הוא את
הברכה לכתחילה לפי רש"י דהרי יוצא בברכת להניח ולא בברכת על מצות,
וא"כ עדיף לברך מקודם ברכת על מצות ואח"כ ברכת להניח ובזה יצא יד"ח
לכתחילה לפי רש"י.
ומצינו בזה בחי' הרעק"א דכתב בדינא דשח בין תפילין של יד לתפילין של
ראש דיניח תפילין של ראש ויברך על מצות ואח"כ ימשמש בתפילין של יד
ויברך להניח ובזה אי"ז ברכה לבטלה לפי רש"י יעו”ש ,וחזינן דגם לפי ר"ת
אפשר מקודם לברך ברכת על מצות ואח"כ ברכת להניח וצ"ע.
שו"ר בתהלה לדוד דדן בזה האם הסדר מעכב יעו"ש ,וכתב דצריך לברך
מקודם ברכת להניח ואח"כ על מצות כיון דלהניח הוא על תחילת המצוה ועל
מצות הוא על גמר המצוה יעו"ש עוד ומיהו לא דן מכח סברא הנ"ל.

כתיבת תפילין שלא כדרך כתיבה
הרב סיני סופר
פסק השו"ע (סי' לב סעיף ה) שאם כתב בשמאל פסול ,דאין דרך כתיבה
בשמאל ,ואפילו שולט בשתי ידיו לכתחילה לא יכתוב בשמאל .ועי' משנ"ב
(ס"ק יט) בשם הרמ"ע שאם כתב בפיו שתפס הקולמוס בפיו פסול דאין דרך
כתיבה בפה ,וה"ה כותב ברגלו פסול עיי"ש.
וצ"ע ממתני' ביומא (לח ,א) בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב,
ופרש"י קושר ד' קולמוסין בד' אצבעותיו וכותב שם בן ארבע אותיות ,וצ"ע
דאי"ז דרך כתיבה ואפי' נימא שאצלו זה אורחא ,מ"מ לא עדיף משולט בב'
ידיו שרגיל לכתוב בשניהם ומ"מ לכתחילה אסור לכתוב בשמאל.

בדין רצועות שיש עליהם ציפוי צבע או פלסטיק
הרב נחמיה שלומוביץ
כתב החיי אדם (כלל יד ,נשמ"א ג) שאין להשחיר את הבתים בצבע-דבק
שחור באופן שיכולים לקולפו כמין נייר העומד לעצמו ,והטעם משום שלכל
דיני התורה הציפוי עיקר .ולכן תפילין שצבעו-ציפו אותם בצבע עב שאפשר
לקולפו תו לא מיקרי תפילין של עור אלא תפילין של צבע .וחלק על הנוב"י
(סימן א) שהכשירם .ובמ"ב (ל"ב קפ"ה) סתם כחי"א.
והנה בזמנינו רוב ככל רצועות התפילין לאחר שמשחירים אותם מורחים
עליהם עוד שכבות לק (יש שמורחים לק שקוף ויש שמורחים לק שחור).
ובד"כ הלק הינו דק מן הדק ואינו בר קילוף .אולם לעתים קורה שאותו
הלק מתקלף גילדי גילדי ויש שאינו נקלף מעצמו בקל אבל אפשר להסירו
חתיכות חתיכות גדולות (שהלק מתקשה ונקלף כשקית דקה ,ושמעתי מהרב
שימבורסקי שהדבר קורה כשיצרני הלק מכניסים ריכוז גבוה מידי של חומר
מקשר (דבק) בתוך הלק ,וא"א לעמוד על זה אלא לאחר זמן).
ולכאו' לדעת החיי"א יש לפסלן שאינן נחשבות רצועות עור אלא רצועות לק.
ובאמת יש המחזרים לקחת רצועות בלא לק כלל.
ברם יש לדון בעצם דברי החיי"א ,הנה החיי"א יסד דבריו ממתני' כלים פרק
כ"ב השולחן והדולפקי של עץ שחיפן בשיש טהורין ,דאזלינן בתר השיש
שהוא כלי אבנים שאינו מק"ט ,אלמא אזלינן בתר הציפוי .ומפרש"י שם
עולה שאף שהשולחן שבמקדש הוא כלי עץ העשוי לנחת ,כיון שמצופה זהב
הרי הוא מק"ט (אכן הרמב"ם מפרש שם בע"א דדבר המצופה אינו מק"ט
לעולם ואכ"מ) .ובאבן האזל הל' בית הבחירה הוכיח כן מד' הרמב"ם ,דהנה
בגמ' במנחות קי"ל דמנורה וכלי שרת של שאר מתכות כשרה אבל של עץ
פסולה וברמב"ם שם כתב שה"ה בשולחן וכל כלי שרת בעי מתכת .והרי
מקרא מלא דבר הכתוב ועשית שולחן עצי שיטים וגו' ,עי' באהא"ז שם שכיון
שמצופה בזהב כלי זהב מיקרי (נמצא שלדעת הכל מותר לעשות מנורה של
עץ ולצפותה בשאר מתכת ,מלבד בזהב ,שבזהב בעינן מקשה).
ולדברי החיי"א שדימה תפילין לכלי המקדש ,נמצא שבתי תפילין העשויים
עץ ומחופים בעור כשרים .ובמקום לעשות בתי תפילין ביוקר אפשר לצפות
את הכיסוי פלסטיק שלנו בקלף ,ויעלה בידו תפילין מהודרות ,כשולחן עץ
מצופה זהב שעשה משה.

בענין חיוב כהנים בשעת עבודה בתפילין
הרב בנימין ריפס
בערכין ד"ג ע"ב מייתי ברייתא דכהנים לויים וישראלים חייבים בתפילין,
ומפרש בגמ' דכהנים אצטריכא ליה דחייבים בתפילין של ראש גם בשעת
עבודה ,ואע"ג דפטורין בתפילין של יד משום חציצה לא אמרינן שיעכבו
זא"ז ,ובשאג"א סי' ל"ז הק' דבזבחים י"ט א' תניא דפטורין משום דהעוסק
במצוה פטור מן המצוה ,וכתב דלפי דעת התו' (סוכה דכ"ה ,וב"ק נ"ו) ,דאין
העוסק במצוה פטור מן המצוה אא"כ כאשר המצוה השניה מפריעה לו מקיום
המצוה השניה ,אפשר להעמיד דהך דערכין מיירי כשהניחו התפילין מקודם
לכן ,שא"צ להפסיק מהעבודה בשביל להניחן ולכן אינן פטורין ,אך לפי דברי
הר"ן (בפ"ב דסוכה) ,דבכל גווני פטור מן המצוה מי שהוא עוסק במצוה .וגם
כאשר אין המצוה השניה מפריעה לו מקיום המצוה הראשונה ,לפי זה לא
יועיל להעמיד בכה"ג שהניחו כבר דמ"מ הן פטורים.
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הוא במצוה מיקרי עובר לעשייתן ,מבואר מד' תוס' והרא"ש שא"צ לברך לפני
תחילת עשיית המצוה ויכול הוא לכתחילה לברך אחר שהתחיל המצוה ועיקר
דינא דעובר לעשייתן הוא שלא לברך אחר שגמר המצוה שאז אין לברכה על
מה לחול.
ב] ויש לתמוה ע"ז מסוגיא ערוכה במנחות לה :אמר ר' שמואל וכו' תפילין
מאימתי מברך משעת הנחתן [וסבר הש"ס שמשעת הנחתן הינו לאחר
ההידוק] ופריך והאמר ר"י אמר שמואל כל המצוות מברך עליהן עובר
לעשייתן ואיך מברך אחר ההידוק וכו' עי"ש ,וק' לדעת הרא"ש שבמצוה
הנמשכת יכול לכתחילה לברך אחר שהתחיל המצוה ומתקיים בזה דין עובר
לעשייתן מ"ט בתפילין יש חסרון של עובר לעשייתן הרי המצוה נמשכת
ומ"ט לא יוכל לברך אחר תחילת המצוה.
ג] ונראה בזה דהנה עיקר ד' הרא"ש צ"ע שהרי דין עובר לעשייתן מעכב וא"א
לברך אחר שגמר המצוה משום שאין לברכה על מה לחול ,וא"כ מ"ט במצוה
הנמשכת יכול הוא לברך אחר תחילת המצוה אמנם כן הברכה תחול על קיום
המצוה שמכאן ואילך אבל על מה שכבר קיים לא יחול הברכה והיאך שרי
לעשות את תחילת המצוה ללא ברכה ,ונראה פשוט דכל זמן שעסוק הוא
במצוה אז חלה הברכה על כל המצוה גם על מה שקיים כבר ועיקר דינא דעובר
לעשייתן הוא שלא לברך אחר שכבר גמר המצוה שאז אין לברכה על מה לחול
אבל כ"ז שעסוק הוא במצוה הברכה חלה גם אלמפרע ,ומוכרח הוא שהרי
בנטילת לולב מבואר בתוס' ורא"ש שיכול לברך אחר נטילה וקודם נענועים
והרי בפשוטו לא תקנו חכמים ברכה על נענועים ואם נימא שהברכה חלה רק
על מה שלפניו היאך יכול לברך ,וע"כ שכל זמן שעסוק הוא במצוה אז הברכה
חלה על כל המצוה גם על מה שכבר נטל.
ד] ולפי"ז נראה ליישב דבלולב כ"ז שלא עשה נענועים לא נגמר מצות
הנטילה דהנענועים הם חלק ממצות הנטילה ולזה כשמברך אחר נטילה וקודם
נענועים יחול הברכה גם על הנטילה שכבר נטל שהרי עדיין עסוק הוא במצוה
זו ,אבל תפילין דבכל רגע ורגע יש קיום מצוה נפרד ואין מצות הנחת תפילין
דעכשיו גמר קיום הנחת תפילין דמקודם וכל רגע הוי כמתחיל המצוה וגומרו
בזה אם יברך אחר הנחתן יחול הברכה רק על המצוה דמכאן ולהבא אך מה
שכבר קיים עליו לא יחול הברכה שהרי גמר ההנחה והוי כמברך אחר גמר
המצוה ולכן צריך שיברך קודם ההידוק שהברכה תחול על כל המצוה.
ה] אמנם צ"ע דברא"ש סוכה פ"ד הביא מד' התוספתא שגם בציצית יכול
לברך אחר העיטוף ומשום שהמצוה נמשכת הרי שגם במצוה שיש בה קיום
מצוה כל רגע נמי אפשר לברך אחר תחילת המצוהוהדרא קושיא לדוכתא
מ"ש תפילין מציצית וצ"ע.

ברם יש לדון בעצם דברי החיי"א דהנה בתפארת ישראל פי"א מכלים ה"ד
הקשה מ"ש שבשולחן אזלינן בתר הציפוי ואלו שם אמרינן קולסטרא
טמאה ומצופה טהורה .ונראה ליישב דלאו כללא הוא שלעולם אזלינן בר
הציפוי ,אלא שאזלינן בתר "המשמש" ובשולחנות  -דמקדש ודעלמא  -כיון
שמשתמשים בצד החיצוני לכן במצופה זהב מיקרי שולחן זהב ,דמה אכפ"ל
מה יש תחתיו ,אבל דבר שאינו עשוי להשתמש בצדו החיצוני כגון משקולות
או כלי קיבול ,בכל אלו אדרבה צידו הפנימי שמשתמשין בו הוא העיקר,
ומה"ט שופר המצופה זהב מבחוץ אינו נפסל .ולפי"ז בבתי התפילין שמבואר
בשיגרת לשון כל הראשונים שעניינם להיות בית לפרשיות ,בכה"ג לא ניזיל
בתר החיצון ,וכן ברצועות כיון שאין משתמשים בצידן החיצוני ,ולכן בכה"ג
ניזל בתר העיקר או בתר הרוב.
עוד כתב החי"א לדון ע"פ דברי הטור שפירש דציפן זהב (מגילה כ"ד) הינו
שציפה את הבתים בזהב וכבר האריך הנוב"י לדחות שהעיקר כפרש"י שהכונה
שעשה הבתים מזהב .ולהנ"ל י"ל שאף לפירוש הטור שציפה את הבתים בזהב
י"ל דטעמא משום שאף שמשתמשים בפנימי חזותא מילתא ואזלינן בתר
החצון שהוא זהב ע"כ מיקרי תפילין של זהב ,משא"כ הכא שהלק שקוף.
שו"ר שאת עיקר הדברים כבר כתב הנוב"י שם.

טעם סדר הפרשיות לר"ת
הרב חנוך נריה
סדר הפרשיות בתפלין לרש"י וסיעתו הוא כסדרן בתורה ,קדש לי והיה כי
יביאך שמע והיה אם שמוע .אבל לר"ת וסיעתו הוא קדש לי ,והיה כי יביאך,
והיה אם שמוע ,ושמע .וכבר נתקשו מה טעם לסדר זה שהוא שלא כסדרם
בתורה ,וגם לא כסדרם במזוזה ובקריאת שמע.
ובפשוטו הוא הללמ"מ כך .מיהו נראה שהדבר מובן גם בטעם פשוט למה
לסדרם כך שוהיה אם שמוע קודם לשמע .שהנה תנן רפ"ב דברכות ,אמר ר'
יהושע בן קרחה למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע כדי שיקבל
עליו עול מלכות שמים תחילה ואח"כ עול מצוות .ויעוין בתוס' שם י"ד :שכ'
וא"ת תיפוק ליה דקדמה בתורה ,וי"ל דהכי קאמר למה קדמה אף לפרשת
ציצית דקדמה לכולן ,אלא ודאי אין אנו חוששין לזה שהיא קודמת בתורה,
משום דאמרינן אין מוקדם ומאוחר ,וא"כ היה לנו להקדים והיה ,שהיא
מדברת בלשון רבים ,עכ"ל .ומבואר במשנה שמן הדין היה צריך להקדים והיה
אם שמוע לשמע ,ותוס' גם פירשו טעם בזה ,אלא שהואיל וצריך שיקבל עליו
עול מלכות שמים תחילה ואח"כ עול מצוות ,ע"כ הקדימו לשמע.
וא"כ י"ל שהנה המאירי במתני' שם הביא דברי המכילתא יתרו עה"פ אנכי
ה"א ,משל למלך שבא למדינה ואמרו לו גזור עלינו גזירות ,אמר להם קבלו
מלכותי ואח"כ קבלו גזרותי ,כך אמר להם הקב"ה לישראל ,אני הוא שקבלתם
מלכותי במצרים ,עכשיו קבלו גזרותי ,ע"כ.
ונמצא א"כ שיצי"מ היא קבלת מלכותו ,וכדכתיב עבדי הם אשר הוצאתי
אותם מארץ מצרים ,ועוד ,ואח"כ קבלת המצוות.
ונראה ששפיר י"ל א"כ שבקר"ש שבאים לפתוח בוהיה אם שמוע ,וכפי שהיה
המשפט הראוי ,זה א"א לנו ומקדימים אנו לזה שמע ,כדי שיקבל עליו עומ"ש
תחילה ,וכ"ה במזוזה .אבל כאן בתפלין ,כיון שקדמו לזה פרשיות קדש והיה
כי יביאך ,שהם זכירת יצי"מ ,הרי יש בהם כבר קבלת מלכותו שקבלנו עלינו
במצרים ,ושוב אפשר לנו להקדים והיה אם שמוע לשמע ,וכמשמעות מתני'
שכן הוא הסדר הראוי מעיקרא .ושפיר י"ל טעם סדרם לר"ת וסיעתו.
ועוד אמרו שם יד :תניא רשב"י אומר בדין הוא שיקדים שמע לוהיה אם שמוע
שזה ללמוד וזה ללמד .ומפרשינן לה שם ששמע ללמוד וללמד ולעשות ,ווהיה
אם שמוע רק ללמד ולעשות .וטעם הקדימה של ללמוד על ללמד פירש"י
שם ,משום שאם לא למד איך ילמד .ופי' הריטב"א שלאו מפני מעלת ללמוד
על ללמד ,ואדרבה ,ללמד עדיף מללמוד ,אלא מפני שכך סדרם ,וכמשמעות
רש"י .וגם לזה י"ל דהכא שכבר כתיב פרשת והיה כי יביאך ,דאית ביה למען
תהיה תורת ה' בפיך ,דפרשוהו במכילתא על עסק התורה ,הרי ללמוד אמור.
וא"כ שוב אפשר לנו להקדים והיה אם שמוע לשמע כמשמעות מתני' שכך
הסדר הראוי מצד עיקר הדבר ,ואתי היטב טעמיה דר"ת בסדר הפרשיות.

מניח תפילין בלילה בלי כוונה ובכוונה הפכית
הרב דוד מרדכי זילבר
בדינא דמניח תפילין בלילה עובר בלאו דושמרת וכו' מימים וכו' ולא לילות
(מנחות ל"ו) ,הקשה השאג"א (סי' כ"ג) ל"ל לאו יתירא ,הא כבר נאסר
מבל תוסיף ,וכתב דאיצטריך ללא מתכוון למצוה ,דלעבור בבל תוסיף שלא
בזמנה בעי כוונה ,ואפ"ה אסור מצד ושמרת .אך נתקשה הא הותר שם במניח
לשומרן .ותירץ בעולת שלמה (שם) ע"פ הרשב"ם (בתר"י ברכות דף ו')
דמתכוון כוונה אחרת אין יוצא אף למ"ד מצות א"צ כוונה עיי"ש.
וצ"ב הא מבואר בעירובין צ"ו במוצא תפילין ורוצה ללבשם ע"מ לטלטלן,
דאי מניח ב' זוגות תפלין או אי שבת לאו זמן תפילין ,חשיב בל תוסיף ,ורק
למ"ד מצות צריכות כוונה מהני דלא מתכוון למצוה .אף דהתם מתכוון לשם
לבישה ולא לשם הנחה ,ונתבאר דגם למ"ד מצות א"צ כוונה בכה"ג אין יוצא,
וביאר בקוב"ש (ח"ב ס' ל"ג) דרק למ"ד מצוות צריכות כוונה ,הכוונה היא חלק
מהמצוה ובלא כוונה חסר במעשה המצוה ,לכך ליכא בל תוסיף ,אך למ"ד
מצות א"צ כוונה ,הכוונה שלא לצאת רק מגרעת בקיום ,ולא במעשה המצוה,
ובבל תוסיף הא בלא"ה ליכא קיום עיי"ש.
א"כ לעניננו ,למ"ד מצוות צריכות כוונה ,נראה דבלא כוונה גם ושמרת ליכא,
כיון דל"ח מעשה מצוה .וי"ל דמה"ט לא קיי"ל כהאי מ"ד ,כיון דבעי כוונה
ובכה"ג איכא בל תוסיף לא מוקמינן ללאוי יתירא עיי"ש בשאג"א .אלא למ"ד
מצות א"צ כוונה אלא דלא בזמנה מהני אין מתכוון לענין בל תוסיף ,כיון דאז
אין שינוי במצוה ,אלא תוספת על דיניו ,ובעי כוונתו לשויה שם תוספת ,עי'
אג"מ (או"ח ח"א סי' י"ג) ,אך מ"מ בשם מעשה מצוה לא גרע ,ותו איכא
ושמרת.
אף דלפי"ז נתבאר דגם במתכוון לדבר אחר לא מגרע במעשה מצוה ,א"כ מהו
היתר דלשמרן .אלא י"ל דהנה עיי"ש בקוב"ש שהביא הרא"ש במוסיף הדס
לשם נוי ,ליכא בל תוסיף כי פקע שם המצוה ,וביאר דבעירובין כוונת הלבישה
אינו צרכו ,אלא להתיר הטלטול ,לכך לא מפקיע שם המצוה .א"כ הכא דאין
לו מקום לשומרו .ובעי לשומרו ע"ג זרועו וראשו ,פקע שם המצוה.

דין עובר לעשייתן בהנחת תפילין
הרב יצחק קרליבך
א] מגילה כא :אמר ר' יהודה אמר שמואל כל המצוות מברך עליהן עובר
לעשייתן ,והנה בתוס' סוכה לט .ורא"ש שם פ"ג סי' לט' כ' בדין ברכה על
נטילת לולב שיכול לכתחילה לברך אחר הנטילה וקודם נענועים דכ"ז שעסוק
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בענין קשר של תפילין

ועוד יש לדון אם יוסיף בב' הפרשיות פרשה אחת באופן שאינו פוסל את
התפילין ,האם בכה"ג חוץ ממה שעובר בבל תוסיף על עצם הנחת ב' תפילין,
יעבור בעוד ב' בל תוסיף כיון שכל אחד מהם ראוי למצוה ,או שיעבור רק
באחד מהם ,וצ"ע.
ובאמת שבאבי עזרי (ממרים ב' ט') כתב חידוש גדול שבאמת המניח ב'
תפילין מקיים ב' מצוות ,וזהו גופא מה שעושה שיעבור בבל תוסיף כיון שיש
לו תוספת בקיום המצוה .ולפי"ז פשיטא שבמוסיף פרשה באחד מהם יעבור
בודאי בבל תוסיף.

הרב משה מאיר ליבנה
שיטת רבינו אליהו (הובאה בתוס' עירובין צ"ז א' מנחות ל"ה ב' חולין ט'
א') שבכל יום כשמניח תפילין צריך לקושרם ,ור"ת הוכיח שלא כדבריו מהא
דאסור לקשור תפילין בשבת ואם כד' רבינו אליהו דקושרם בכל יום הא אינו
קשר של קיימא.
ובהגהות מרדכי (בחולין) דחה ראיית ר"ת דשאני התם כיון דרחמנא קרייה
לקשר של תפילין קשר אסור אף שאינו של קיימא.
וקשה דבעירובין צ"ז א' איתא דאם קשר עניבה כשר לתפילין מותר לקושרם
בשבת למאן דשרי קשר עניבה ,ולסברת ההגמ"ר הא בתפילין לעולם חשוב
קשר .ושו"ר במנ"ח (מוסה"ש אות כ"א) שתמה כן על ספר אחד דנחית
לסברת ההגמ"ר מנפשיה ע"ש.
ונראה דלהגמ"ר חלוק היתר קשר עניבה מהיתר קשר שאינו של קיימא,
דבקשר שאינו של קיימא אין החיסרון מצד אופן הקשירה אלא באיכות
החיבור ,דכל שעשוי להתירו לא מהני לחבר החוטים ולהחשיבם כחד (כמו
בעפר ועתיד לפנותו דלא בטל לקרקע) ומלאכת קושר היא חיבור החוטים
(ומאותו הטעם י"א (ערמ"א שי"ז ג') דבתופר נמי בעינן תפירה של קיימא,
וע"ע בפנ"י ביצה י"ד א' שמגבן חייב דוקא כשעשה לאוצר להצניע ימים
רבים) ,וכלפי זה שפיר שייך סברת ההגמ"ר ,דבתפילין דקרייה רחמנא קשר
אחשביה חיבור אף שאינו של קיימא וממילא אסור( .וכן מיושב בזה קו' התוס'
מנחות ל"ו א' על רבינו אליהו מהא דתנן במקוואות דקשר של תפילין אינו
חוצץ אלמא קשר של קיימא הוא ,דה"נ כיון דרחמנא קרייה קשר ואחשבי'
חיבור הוי הכל דבר אחד ול"ה חציצה).
אבל בעניבה הוא להיפך ,שאין החיסרון באיכות החיבור דהא אפי' עניבה
של קיימא שריא ,אלא מצד אופן הקשירה ,שבמשכן לא עשו קשר גרוע
כזה (וכהיתר קשר הדיוט לשי' הרי"ף והרמב"ם) ,וכלפי זה לא שייך סברת
ההגמ"ר לאסור בתפילין משום דנקרא קשר ,דהא לא נאסרה קשירה בשבת
אלא דוקא מלאכת קושר ואין הכרח שכל הנקרא קשר יהי' ג"כ מלאכה אלא
דוקא קשר חשוב כמו שהי' במשכן.
[יעוין היטב ברמב"ם פ"י מהל' שבת ה"א וה"ב וה"ו דמשמע דחלוק איסור
קשר אומן שאינו של קיימא מאיסור קשר הדיוט של קיימא אף ששניהם
אאמד"ר ,ויבואר עפ"י החילוק הנ"ל ,ואכמ"ל].
ובדעת ר"ת י"ל דס"ל דגם בקשר שאינו של קיימא אין החיסרון בגלל איכות
החיבור (ואפשר דסובר דמלאכת קושר אין ענינה חיבור החוטים כלל אלא
עצם עשית הקשר [וכבר כתב במרכה"מ (פ"י ה"ט) שנחלקו בזה הרמב"ם
והרמ"ך ונפ"מ לקשר בראש חוט דקשר איכא וחיבור ליכא וכן לפותל חבלים
דחיבור איכא וקשר ליכא]) אלא בגלל דהוי קשר גרוע ולא הוי דומיא דמשכן
ומאותו הטעם דעניבה מותר וממילא לא שייכא סברת ההגמ"ר וכמש"נ לגבי
עניבה.
והנה נחלקו האחרונים בקשר שבד"כ עשוי לקיימא והוא קשרו שלא
לקיימא אי אזלינן בתר כוונתו או בתר כוונת העולם ,ולכאו' תלוי בב' דרכים
הנ"ל בביאור החיסרון שבקשר שאינו של קיימא ,שאם מפני שאינו חיבור
(כההגמ"ר) פשיטא דבעינן דוקא שייעשה בפועל לקיימא ,אבל אם מפני
דבעינן דומיא דמלאכת המשכן (כר"ת) י"ל דסגי בסוג קשר העשוי בד"כ
לקיימא .ומה"ט ל"ק לפי ר"ת אמאי לא התירו לקשור תפילין בשבת ע"מ
להתיר ביומו אפי' לצורך מצוה (להצילם) ,דכל שבד"כ עשוי לקיימא חשיב
של קיימא.

ג' כריכות שעל האצבע
הרב משה צבי פליישמן
מקור כריכות האצבע הוא בגמ' מנחות (לה ):דאיתא שם 'אמר רב פפא גרדומי
תפילין כשרות ...וכמה שיעורייהו אמר רמב"ח אמר ר"ל עד אצבע צרדה...
רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלית להו'.
וכתבו שם תוס' (ד"ה וכמה) שבערוך מבו' דשיעורא דאצבע צרדה איירי
בתפילין של יד ,ובהמשך מביאים די"מ ששיעור רצועה של יד הוא ממקום
הנחתן עד אצבע צרדה.
וכתב הרמב"ם (פ"ג מתפילין הי"ב) 'ואורך רצועה של יד כדי שתקיף את
הזרוע ויקשור ממנה הקשר ותמתח רצועה אחת עד אצבע אמצעית ויכרוך
ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקשור'.
הוסיף בדבריו שצריך לקשור ג' כריכות סביב האצבע ,וכתב בחכמת מנוח
שהוכחתו מגמ' מנחות לקמן (לז' ):רב אשי חזייה לאמימר דהוה ציירא בידיה
ומתחזיא תפליה' ,הרי שהרצועה היתה קשורה בידו .וג' כריכות אפשר שהוא
תקנת הגאונים דע"י שקושר וכורך ג"פ שוב לא תשמט הקשירה למעלה.
ובכס"מ ביאר שמקורו מעדות הגמ' על רב אחא בר יעקב ש'קטר להו ומתלית
להו' דפירושו שהשליש הרצועה והיינו שכרכה על אצבעו ג"פ.
התבאר בזה שעיקר כריכות ש"י הן על האצבע ,וכן פסק בשו"ע (סי' כה סי"א)
'אחר שקשר ש"י על הזרוע יניח ש"ר קודם שיכרוך הרצועה סביב הזרוע',
ומקורו מדעת הרא"ש המובאת בטור ,שכיון שאין הכריכות סביב הזרוע עיקר
הדין יש למעט ככל האפשר בהפסק בין של יד לשל ראש (משנ"ב .וראה להלן
מהאר"י)[ .ורק בסי' כז ס"ח כתב שנוהגין העולם לכרוך על הזרוע ו' או ז'
כריכות].
ושמעתי ממורינו הגר"י גואלמן שליט"א ,שמרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל נהג
לקשור ש"י ומיד כרך על אצבעו כעיקר דברי הרמב"ם אך בלא לכרוך סביב
הזרוע וכדברי הרא"ש שהוא הפסק לש"ר ,ורק אחר שהניח ש"ר חלץ מאצבעו
וכרכם סביב הזרוע והאצבע.
ויש לעורר כמה פרטי דינים באופן כריכתן .שהרי כתב השו"ע (סי' כח ס"ב)
שתפילין ש"ר חולץ מעומד ,וכמו שמניחם ,וכתב מג"א ומביאו משנ"ב (סק"ו)
שגם כריכות של אצבע יחלוץ בעמידה (וק"ו שכורכן בעמידה) .ומשמע
להדיא שהכוונה אף למניחים ש"י בישיבה מ"מ הכריכות של אצבע יכרכם
ויחלצם במעומד דוקא [וכ"ה בכל ספרי הספרדים ,ראה כף החיים שהאריך
בזה מבעלי הקבלה ,וכ"ה בבא"ח פר' וירא אות טז ,ובפוסקי הזמן].
והביאור בזה ,שהכריכות של האצבע שייכי להנחה ש"ר וכמבו' במשנ"ב (סי'
כה הנ"ל) שהביא בשם האריז"ל שאחר שמניח ש"י יכרוך ז' כריכות סביב
הזרוע ואי"ז הפסק בין ש"י לש"ר משום שיש בכריכות אלה מצוה ,ויש
לתמוה א"כ כ"ש שיש לכרוך גם על האצבע מיד אחרי הנחת ש"י דיש בהן
חיוב טפי מכריכות הזרוע ,ולמה בהן ממתין עד אחרי ש"ר ,אלא ע"כ דכריכות
של אצבע שייכות להנחת ש"ר [וראה בכה"ח הנ"ל מה שהביא בזה].
ונמצא במה שמצוי לפעמים שמסדרים הרצועה שעל האצבע באמצע התפלה,
שצריכים לדקדק לעמוד ,וה"ה כשחולצן.

מניח ב' תפילין
הרב אליהו וינבך
בפרק המוצא תפילין בעירובין מצינו דהמניח ב' זוגי תפילין עובר בבל תוסיף.
ויש לעיין דהנה לכאורה הא פשיטא שמקיים רק בזוג אחד מהם ,ואף שעובר
בבל תוסיף מכל מקום מקיים המצוה (כמבואר בתשו' מהרי"ט א' סט') .ומעתה
צ"ע בגדר הדברים באיזה תפילין נקרא שמקיים את המצוות תפילין .והאם
ידוע כלפי שמיא שיש זוג אחד שיוצא בו ואחד לא ,או שזה אחד משניהם ולא
ידוע איזה ,וכעין מחלוקת האחרונים לגבי מקדש אחת מב' נשים.
ולכאורה יש נפק"מ בזה מה הדין אם באחד מהתפילין יוסיף פרשה נוספת
דהיינו שיניח ב' פרשת שמע באותו בית ,דמבואר בתוס' ר"ה כח :דעובר
בבל תוסיף ,ומכל מקום מקיים מצוה בזה .וא"כ יש לעיין כאן האם חוץ ממה
שעובר בבל תוסיף בעצם זה שמניח ב' תפילין ,יעבור בודאי גם על זה שאחד
מהתפילין יש בהם תוספת פרשה .או שלא יעבור רק מספק.

בענין ריבוע התפילין
הרב נחמיה שלומוביץ
קי"ל שצריך לרבע אף את התיתורא של התפילין (שו"ע ל"ב ,ל"ט) וביאר
המחבר בסעיף מ"ד דהיינו שיחתוך המעברתא בשני צדדין שלא תהא רחבה
כמו רוחב התיתורא ,כדי שיהיה ניכר ריבוע התיתורא .כזה

ומקור הדין (לחתוך וכו') הוא בספר התרומה והרא"ש ועוד ,והוסיף המ"ב
(ס"ק קע"ז) דצריך להשגיח ע"ז מאוד כי כל זה מעכב אף בדיעבד.

4

מניחים ,ואין עובי העור שווה .ולצאת מכל חשש לכאו' כדאי לקצר את
התיתורא וכדברי הש"ע.

והנה בזמנינו לא מקצרין כך את המעברתא ,ובשביל שיהיה ניכר הריבוע
חותכים מן התיתורא כצורת משולש או רבע עיגול .והעיר ידידנו הרב אברהם
יעקב קצלנבוגן שלכאורה בעינן לחתוך באופן שיהיה ניכר למראה עיני הרואה
שצורתם מרובעת( .וכמו שכ' הפוסקים שאין צריך לדקדק לרבע בסרגל אלא
כל שלמראית העין כשר ,כ"ש שיש להחמיר דבעינן מראה רבוע) ובתפילין
המצויות בד"כ אף לאחר החיתוך נראין התפילין מלבניות ,וכאשר נשאל
לתינוק ולכל מי שאינו יודע בטיב הלכות תפילין הרי יאמר שהם מלבניות
עם פגימות.
(ואמנם גם באופן שניכר הרבוע יל"ע מאי שנא מרבוע המזבח שמבואר
בזבחים סב ע"ב שהכבשים הקטנים שעשו בשביל לעלות ליסוד ולסובב היו
מופרדים כמלא נימא מן המזבח ,חזינן שאם היו סמוכים תו לא מיקרי מזבח
רבוע ,ואף שודאי ניכר ריבוע המזבח כבתפילין ,ולע"ע לא ראיתי מי שעמד
בזה).
וצריך לברר מה מקור המנהג שלנו ,ואמנם מקצת הראשונים
כתבו לעשות היכר ריבוע ע"י המשולשים .אולם בפשטות י"ל שהיו חורצים
משלושים עד קצה המעברתא ממש באופן שבאמת היה ניכר לעין הרואה
שיש כאן תיתורא מרובעת כזה

אמירת ברכות ופסד"ז בשעה שמחזיק בידו תפילין
הרב ישי לסר
יש לדון בהולך לבהכנ"ס והתפילין בנרתיקם מוחזקים בידו ,וברצונו לומר תוך
כדי הליכתו ברכות וכיו"ב ,האם מותר .ויסוד הנידון בברכות כג - :לא יאחז
אדם תפילין בידו וכו' ויתפלל .ופרש"י שאין דעתו מיושב עליו בתפילה שהרי
לבו תמיד עליהן שלא יפלו מידו .ויש על דין זה סימן שלם בשו"ע – סי' צו.
והנה בגמ' ובטור ושו"ע מדובר על שמו"ע .והפמ"ג בסי' צו כתב דלאו דוקא
וה"ה ק"ש ופסוד"ז ,והובא במ"ב סק"א .ותימה מנא ליה לחדש זאת ,הלא
בגמ' איירי בתפילת שמו"ע ,ובודאי שבשמו"ע יש דין כוונה יתירה ,וכדמצינו
בהרבה דינים.
אלא שלכאורה יש מקור לדבריו מהט"ז שם (והובא במ"ב סק"ב) שאפילו
לגבי יקום פורקן היה מן הדין ליזהר שלא להחזיק ס"ת משום ביטול כוונה
(אלא שמותר להחזיק משום שמתפלל אז על לומדי תורה ע"ש) .אך לדידי
מדוייק בט"ז למעיין בלשונו שלא בא לומר שהיה מן הדין לאסור החזקת
הס"ת ביקום פורקן ,דהפלגה רחוקה היא ממה שכתוב בגמ' על שמו"ע ,אלא
שתמה הט"ז למה נוהגים להקפיד להחזיק הס"ת ביקום פורקן ,הרי אדרבה
החזקת ספר ממעטת הכוונה ,וע"ז עונה דהוי מאותו ענין ,אבל אין שואל הט"ז
דאסור להחזיק .עיין בלשונו.
עכ"פ ,לדברי הפמ"ג והמ"ב שנקטו דאפי' אמירת פסד"ז אין לומר כשמחזיק
תפילין ,יש לדון בשאלה שפתחנו בה שכשמחזיק תפילין לא יאמר אז פסד"ז
(וכ"ש ברכות השחר .ולהבנתם בט"ז ,אפילו לומר תחינות ובקשות יהא אסור,
דומיא דיקום פורקן) .ורבי אשר וייס שליט"א אמר שכשמחזיק כדרכו תחת
בית שחיו אינו טרוד [ויתכן לפי"ז דה"ה במחזיק שקית בידיו ,דכך דרכו של
אדם ואינו מטרידו] .ורעי הר"י ברגר שליט"א מצא במקור חיים להחו"י
שכתב שם בסי' צו דדוקא כשהתפילין בלא כיסוי ,אבל כשהם בכיס שלהם
מותר .וא"כ ה"ה כשהם בשקית ,או שיש ספר קודש בשקית .אך יש לעורר
למעשה בהולכים לסליחות בבוקר ומחזיקים ביד ספר הסליחות ,דאסור לומר
ברכות להמבואר בפמ"ג ומ"ב הנ"ל (ובשו"ע סי' צו מבואר דספר קודש דומה
לתפילין שטרוד בהחזקתו).

וידידי הרב הנ"ל מצא הרבה תפילין ספרדיות ישנות שעשויות באופן זה
שהירבוע ניכר היטב.
ונשאר לנו למשען ארזי הלבנון גדולי הדורות האחרונים מאז שהיו עושים
בתפילין משולשים כדידן ,ברם היכר הרבוע מושפע גם מעובי העור ,שככל
שהעור של המעברתא דק יותר נראית המעברתא כצינור חלול גרידא וניכר
טפי שהמעברתא הוא רק מעבר לרצועה גרידא וחלק נפרד מהתיתורא .והרב
זיונס שליט"א אמר לי שראה הרבה תפילין של ר' נתנאל סופר (שהיה הראשון
לעשות מעור גסה) והמשולשים היו דומים למשולשים שלנו ,אבל התפילין
גסות שלו היו עשוית מעור דק הרבה יותר מגסות שלנו והיה ניכר בהם יותר
צורת הריבוע( .ולמכובדינו ר' אלישע בבל לאי"ט תפילין מעור דק וניכר
בהם טפי הריבוע) .גם פשוט שבתפילין שלנו שיש בתיתורא שתי אצבעות
בשיעור חזו"א צריך להעמיק החריצים יותר מבתפילין קטנות שנהגו בעבר.
ולא נותר לנו אלא גדולי דור האחרון ממש (ולהגרי"ש אלישיב היה בתחילה
תפילין של ר' נתנאל והחליפם בזקנותו לאחר שבלו) אולם צריך לכאו' לדקדק
שיהיו המשלושים זהים בעומקם וצורתם לאותם התפילין שהיו לגדו"י ,שאין
כל האצבעות של עושי הבתים שוות ,ברצותם מעמיקים לחרוץ וברצותם

רחבה מצותך

ענינים כלליים

ולמבואר שאיסור אמירה אינו מחמת דיבורו אלא משום שהגוי עושה מחמתו,
אין מובן כלל החילוק בין רמז בלשון ציווי ובין רמז שלא בלשון ציווי ,דסו"ס
הגוי עושה מלאכה מחמתו ,ומה נ"מ באיזה אופן הורה לו לעשות .ועוד דמה
החילוק בין אמירת כל המכבה אינו מפסיד שאסורה לבין רמז שלא בלשון
ציווי.
אבל נראה שכונת המג"א לחלק בין היכא שהגוי עושה המלאכה מכח בקשת
הישראל ,ובין היכא שהישראל מגלה לגוי את צרכו והגוי מתעורר מעצמו
לעשות לו מלאכתו .דכשעושה המלאכה מחמת בקשת הישראל ,הרי זה
בכלל האיסור של אמירה לעכו"ם ,אבל במקום שהגוי לא מרגיש מחויב
מחמת דיבור הישראל ,וכמעשים בכל יום שאדם מספר לחברו על איזה ענין
שהוא נצרך ,ואין נכלל בזה בקשה מחברו שיעשה בעבורו ,גם כשלבסוף
יעשה ,מעצמו התנדב לכך ,וכן אם לא יעשה אין הוא מוגדר 'מסרב' לחברו,
דלא ביקש ממנו דבר .זה יסוד החילוק בין רמז בלשון ציווי לשלא בלשון
ציווי .וכלל הדברים שצריך שיהיה חילוק מהותי בעשיית הגוי בין אם היא
נעשית מחמת ציווי לבין אם נעשית מחמת שהתנדב לכך.
ומעתה ב'גוי של שבת' שעומד הכן לצורך ישראל לעשות מלאכתו בשבת,
לכאורה ברור שכל מה שעושה הוא מחמת הישראל ,ואין הבדל מצד הגוי אם
אומרים לו בלשון ציווי או בדרך סיפור ,דלעולם הוא עושה מחמת הישראל,
ובכה"ג אין היתר אע"פ שאינו מצווהו ,דסו"ס הגוי עושה מחמתו ולא מחמת
עצמו.

אמירה לנכרי ברמז שלא בדרך ציווי
הרב שלמה אנגל
הנה היתר נפוץ הוא לקרא לגוי של שבת ,ולרמוז לו שלא בלשון ציווי [בגוונא
שאין בו משום איסור הנאה ממלאכת הגוי] ,והוא ע"פ המבואר במ"ב (שז ס"ק
עו) דעד כאן לא אסר הרמ"א לרמוז לגוי לעשות מלאכה אלא ברמז בלשון
ציווי ,כגון לומר לגוי שיקנח חוטמו כדי שיבין ויסיר הפחם שבראש הנר ,אבל
כשאומר לגוי שלא בלשון ציווי ,כגון שאומר 'הנר אינו מאיר יפה' ,אי"ז בכלל
אמירה .ועי' בספר שמירת שבת כהלכתה פ"ל שהביא כמה דוגמאות בזה.
ויש לעורר ,דלכאורה כל זה לא שייך גבי 'גוי של שבת' .דהנה מקור דין זה
במג"א ,דהרמ"א (שב סעי' כב) כתב "כל דבר שאסור לומר לא"י לעשותו
בשבת ,אסור לרמוז לו לעשותו" .והוא מבואר במשנה שבת קכא .דדוקא
גבי דליקה התירו לומר 'כל המכבה אינו מפסיד' ולא בשאר דברים .והקשה
המג"א (ס"ק לא) ממה שהתיר האגודה למי שהביא לו הגוי מכתב חתום,
לומר לו ,איני יכול לקרותו כל זמן שאינו פתוח .ומאי שנא ממש"כ הרמ"א
שלא התירו אמירה לגוי אפי' בדרך רמז .ותי'" ,דשאני התם שאין אומר שום
ציווי לגוי רק שאומר לו שאינו יכול לקרותו" .ומתוך כך נהגו להתיר לקרוא
לגוי של שבת ,ולרמוז לו שלא בלשון ציווי
ולענ"ד נראה שאין מקור להנ"ל מהמג"א ,דהלא מבואר ברמ"א שם ,דאף רמז
בלשון ציווי לא אסור אלא כשרומז לו לעשות בשבת ,אבל לרמוז לגוי שיעשה
במוצ"ש שרי אפי' בלשון ציווי .והביאור ,דבאומר לגוי לעשות למוצ"ש ,אין
איסורו אלא משום ממצוא חפצך ,ועל כן אין האיסור אלא בדיבור אבל הרהור
מותר ,כדאיתא בשבת קנ ,.אבל כשהגוי עושה בשבת ,אין האיסור משום
הדיבור לחוד ,אלא במה שהגוי עושה מלאכה מחמת הישראל שציווהו ,ובזה
אסור אפי' ברמז ,דסו"ס הגוי עושה מלאכה מחמתו.

איסור תענית בשבת עד ו' שעות
הרב שילה היילברון
איתא בשו"ע או"ח סי' רפ"ח "אסור להתענות בשבת עד ו' שעות" .וכתב
הט"ז בטעם הדבר וז"ל" ,דגם בחול האוכל אחר שש שעות כזורק אבן לחמת,
על כן נקרא כמו תענית בשבת" ,וכ"ה במשנ"ב שם .ובפמ"ג שם שלח לסי'
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(א) יעויין בש"ך (ק"י כללי ס"ס סקל"ג) דאיירי לענין לצרף ספק לס"ס ,וכתב
דלא הוי ס"ס אלא היכא דהאיסור וההיתר שוים אבל היכא דאיכא למיתלי
באיסור טפי מבהיתר לא ,וכן היכא דהאיסור שכיח טפי מן ההיתר לא הוי
ספק .וכתב הפמ"ג (שם) דדברי הש"ך אינם רק לענין צירוף לס"ס ,אלא ה"ה
דלא אמרינן ספד"ר לקולא בשכיח לאיסור .ולכאורה מבואר בש"ך ובפמ"ג
דכל ספק שיש לתלות טפי בצד אחד כך יש להכריע[ .ומה שלענין ס"ס
יש אחרונים שחלקו על הש"ך וס"ל שמצרפים גם ספק שאינו שקול ,י"ל
שגם הם יודו שבספק אחד שפיר יש להכריע כשנראה מאד כאחד מהצדדים,
ושאני התם לענין ס"ס דיש לסמוך את המיעוט שבאחד מהצדדים לפלגא
שיש בספק הראשון ,ועי' בזה בשב שמעתתא (ש"א פי"ח) ובשערי ישר (שער
הספיקות פי"ט)].
ומיהו לקושטא דמילתא אין זה מוכרח ,דאפשר שאין כאן בש"ך כלל בדיני
ספיקות ,דכל שהספק אינו שקול לא מקרי ספק בין לחומרא ובין לקולא ,אלא
יש כאן כלל בדיני ס"ס וספד"ר ,שלא מקילים בהם בדברים הנוטים לאיסור,
אבל בספיקות שיש נטייה לקולא עדיין צריך להחמיר בדאורייתא ,ועיין.
(ב) יעויין בתוס' בסוכה (טו :ד"ה פרוץ) שכתבו דאף בגוונא שבין בפרוץ מרובה
על העומד ובין בעומד מרובה על הפרוץ כשר ,מ"מ כיון שאם זה מצומצם זה
פסול ,הרי זה נידון כספד"א לחומרא" ,כיון דאפשר למדוד" .ומבואר שאם לא
היה אפשר למדוד היה הדבר מותר ,ובפשטות ה"ז משום שכשיש הסתברות
קרובה לודאי ,שפיר יש לסמוך על זה להקל בדאורייתא.
ומיהו אפשר לדחות דשאני התם דהוי כעין רוב צדדים.
(ג) לשון הרמב"ם (פ"א מממרים ה"ה)" ,שני חכמים או שני בתי דינין שנחלקו
וכו' אם אינך יודע להיכן הדין נוטה בשל תורה הלך אחר המחמיר" .ומבואר
שרק "אם אינך יודע להיכן הדין נוטה" צריך להחמיר ,אבל אם יש נטייה
להכריע כאחד מהצדדים סגי בהכי כדי שלא להחמיר בשל תורה.
ומיהו יש לדחות דשאני ספק פלוגתא מספק במציאות ,דהתם יש שני צדדים
אמיתיים ולכן אפשר לסמוך על נטייה לצד אחד ,וכמו שחילקו האחרונים
בכמה דברים ,ואכהמ"ל.
שו"ר שנחלקו בזה החכמים ,דיעויין בדברי הברוך טעם בעטרת חכמים (חי'
מס' שבועות ,נז .מדפה"ס) שכתב דמצינן באו"ה שיש חילוק בין ספק השקול
לבין היכא שמטה הדבר יותר לצד אחד מלצד השני ,דבכה"ג דיינינן ליה כרוב.
וכעין זה איתא בספר דעת נוטה (ח"א עמ' של"ט) ,שנשאל איך נוהגים במי
שמסופק אם אמר בשמו"ע איזה דבר שצריכים לחזור בעבורו מספק ,ואומר
השואל שכמעט ברור לו שאמר ,והשיב הגרח"ק שליט"א "שמעתי מר' גדליה
נדל ז"ל דרוב בסברא הוא ג"כ רוב" .ומאידך כתב הגר"א גנחובסקי (הובאו
דבריו באליבא דהלכתא גליון פ"ט עמ' י"ז) בשם הגר"ד לנדו והגר"י פוזן
שליט"א שמי שהוא כמעט בטוח שלא ספר ספירת העומר הוי עדיין בכלל
ספק ,אך שיש אומרים דהוי כודאי .וסיים דצ"ע טובא בזה.

קנ"ז ומג"א סק"א שם ,והיינו דבשו"ע שם מופיע שאחר ו' שעות הוא כזורק
אבן לחמת .והמג"א שם דן האם הוא שעות זמניות של היום ,והביא סתירה
בזה ויישב ,וז"ל "וצ"ל דמאי דחשבי' משעה שעלה עמוד השחר בפסחים,
משום דרוב העולם עומדים בעמוד השחר ,ומכאן יש ליישב מה שמאריכין
בשבת ויו"ט לפעמים אחר ו' שעות היינו משום דחשבינן ו' שעות משעה
שקמים ממטתם עסי' רפ"ח" וכן הכריע המשנ"ב שם בסק"ב.
ומבואר בזה דהאיסור להתענות בשבת עד חצות עניינו שכיון שלא טעים מידי
א"כ אף אכילתו שאחר חצות לא מועלת כ"כ ,וע"כ הוי תענית במקצת ,ולא
משום מה שאדם מרגיש הרגשת רעבון עד חצות ,דתענית היינו יום שלם,
והאוכל בשבת לאחר ו' שעות נחשב כתענית יום שלם ,ששוב אין המאכל
מועיל לו כ"כ ,אלא דאי"ז צום גמור .ובזה יל"פ למה תענית שעות הוא דוקא
בחצי הראשון של היום ולא בחצי השני שלכאו' אף חצי השני הוא מוגדר כזמן
מסויים ולא סתם ו' שעות ,ולהאמור א"ש דתענית היא יום שלם וזה שייך רק
בחצי הראשון של היום ,שע"י שאינו אוכל אז ,משפיע עד סוף היום.
והנה הפמ"ג אצלינו כתב שתי' המג"א לא שייך אלא בשבת שמבואר
בפוסקים שאיחרו לקום ,משא"כ בר"ה דמבואר שהקדימו לקום ל"ש תי'
המג"א .ולפמש"כ יש לדון בזה באדם שקם הרבה קודם עלוה"ש האם אצלו
מונים ו' שעות מעלוה"ש או מעת שקם ,ואי נימא דמונים מעת שקם א"כ אם
אוכל בעת שקם שוב לא הוי כזורק אבן לחמת ואין בזה איסור של תענית,
וא"כ מי שקם בר"ה בזמן שעוד מותר לאכול יכול להאריך בתפילתו אף אחר
חצות ,ושפיר מיושב מנהג הקהילות שמאריכין בר"ה עד אחר חצות.

בענין ספק שיש הסתברות גדולה לאחד מהצדדים
הרב מרדכי הלוי פטרפרוינד
יל"ע במקרים שיש לאדם ספק כגון אם ספר ספירת העומר או אם הזכיר
את אחת מההזכרות המעכבות בתפילה ,ומסתבר לו מאד כאחד מהצדדים,
אך הדבר אינו ברור לו לגמרי ,האם יש לדון זאת כודאי ,או שכיון שהוא לא
משוכנע לחלוטין ,עדיין יש להחשיב זאת כספק.
והנה מצאנו במקומות רבים שמכריעים ספיקות לפי רוב צדדים ,וכן לפי
רוב בטבע העולם ,אבל בנדו"ד אף שמסתבר כצד אחד ,מ"מ אין כאן צדדים
מוגדרים שאפשר לדון אותם כרוב ,וכמו"כ אין כאן רוב בטבע העולם ,אלא רק
הסתברות .ובזה יל"ע האם אפשר להחשיב זאת כמו שאין כאן ספק .והיכא
שיש רגלים לדבר כאחד מהצדדים ,כבר כתב הפר"ח (כללי ס"ס סקי"ב) דלא
מקרי ספק .אך כאן הנידון הוא בהסתברות ,ואפשר שהסתברות אינה נחשבת
כרגלים לדבר.
ויש להאריך בראיות ,ונראה לדון בכמה דוגמאות.

צרופה אמרתך

עניני אגדה

שם :פארך חבוש על ראשך ,וכן מבואר ברד"ק ביחזקאל [וכ"ה ע"פ הזוהר
דתש"ר הם הנקראים "פאר" ,כמבואר בשו"ת באר שבע סי' עא].
כתב הרמב"ם בפ"ה מתעניות הי"א לענין תשעה באב :ומקצת החכמים נוהגין
שלא להניח בו תפילין בראש .ובהגה"מ שם :מפני שנקרא פאר ע"כ .ומדוייק
מאד לפי"ז מה שכתב הר"מ רק תש"ר דרק הם נקראים פאר .ולפי"ז לכאורה
יהיה אבל חייב בתפילין של יד שהרי אינם "פאר" .וצ"ע דבהלכות אבל
פ"ה ה"ט לגבי אבל לא חילק בזה ,וגם לא מצינו בכל הפו' חילוק זה [מלבד
בראבי"ה (ח"ג הלכות אבל ,תתמא)].
ובשו"ת מהרי"ל דיסקין (כתבים ,ח) עמד בזה ,ומסקנת דבריו ,דמלבד הטעם
דתפילין איקרו פאר ,יש עוד טעם לפטור אבל כיון שהוא טרוד במרירות לבו
ודאי יסיח דעתו מהם ,וזה שייך גם בתפילין של יד הגם שלא נקראו פאר .אך
בת"ב דליכא מרירות כ"כ דהויא אבילות ישנה ,אין פטור אלא משום שנקראו
פאר ,וזה שייך רק בשל ראש.
כשבא האמרי אמת מגור לנחם את הגר"ח ברלין על פטירת אביו הנצי"ב ,רצה
הגר"ח לחדש דאבל פטור דוקא מתפילין של ראש שנקראו פאר ,והאמרי
אמת חלק על זה .ואח"כ כתב להגר"ח מכתב בזה ,ונדפס במכתבי תורה סי'
כט ונביא חלק מלשונו :כי גם תש"י נקרא פאר ,רק תש"ר הוא תכשיט חיצוני
הניכרת גם לאחרים ,ולכן נקרא טוטפת תש"ר ,אבל יש גם תכשיטין פנימיים
שאין ניכרין לאחרים אבל הם בכלל פאר וכו' .אכן לדעתי נראה דגם הך וראו
כל ע"ה כו' מתקיים גבי תש"י בהרצועות וכו' עיי"ש.

בענין שם 'תפילין' ו'פאר' לתפילה של יד
הרב יצחק מאיר גלס
ולטוטפת בין עיניך (שמות יג ,טז) .ובאונקלוס :ולתפלין .וכתב הטור בריש סי'
כה :ונקראים "תפילין" לשון "פלילה" שהן אות ועדות לכל רואינו שהשכינה
שורה עלינו ,דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ,ודרשינן אלו
תפילין שבראש ,וכ"ה בתוס' מנחות לד ,ב .וברש"י שם לה ע"ב :אלו תפילין
של ראש  -שכתוב בו רוב השם שי"ן ודל"ת .ותוס' שם ובברכות ו ,א כתבו:
אלו תפילין שבראש לפי שהן בגבהו של ראש ,ונראין ,דשייך בהו וראו ,אבל
תש"י מכוסין ,דכתיב לך לאות על ידך ולא לאחרים לאות.
ומבואר דהעדות וההוכחה בתפילין ,הם רק בשל ראש ולא בשל יד ,ולכן רק של
ראש נקראו "טוטפות" שתרגומו "תפילין" מלשון פלילה[ .וגם ב' הפירושים
שכתבו התוס' במנחות לד ע"ב במילת "טוטפות" שניהם מתאימים רק לשל
ראש ,עיי"ש] .ולפי"ז לכאורה אין לקרות לשל יד "תפילין" .וצ"ל דמאי דקרי
להו במנחות לח ,א "תפלה של יד" ,וכן שם לו ,א "השח בין תפלה לתפלה",
הוא לשון חכמים ,איידי דקרינן הכי לתפילין של ראש.
והנה בסוכה כה ,ב מבואר דאבל פטור מתפילין כיון דאיקרו "פאר" וכתיב
גבי יחקאל פארך חבוש עליך .והנה בטור שם משמע דהא דנקראים "פאר"
הוא משום "וראו כל עמי הארץ" ,וכן משמע מלישנא דקרא דיחזקאל ,שהרי
"חבוש" היינו בראש כדכתיב ויחבש להם מגבעות ,וכך היא לשון רש"י בסוכה
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ולפ"ז נראה שמעלת אילפא שנענה בתפלתו יותר מרבי ,משום שהיה בבטחון
גמור ,והיה משבח כבר על הישועה בהלל ושירה ,ורבי ראה בו ענין זה במה
שהיה טורח בקידוש והבדלה שיהא על היין ,דהיינו עד"ז שתיקבע האמונה
בלב באופן של שירה ,ולכן נענה בתפלתו יותר מרבי הגדול ביראת חטא
וענוה ,שיתכן שלא היו הציבור ראויים כ"כ לישועה ,אבל אילפא נענה כיון
שהתפלל בבטחון גמור בהלל ושירה.

הרב שמעון איצקוביץ
איתא בגמ' תענית (כד ,א) ,רבי גזר תעניתא ולא אתא מיטרא ,נחית קמיה לפני
התיבה אילפא ,אמר משיב הרוח ונשב זיקא מוריד הגשם ואתא מיטרא .אמר
ליה רבי מאי עובדך ,אמר ליה וכו' טרחנא ואתינא חמרא לקידושא ואבדלתא.
והקשה המהרש"א דודאי מי לנו גדול ביראת חטא וענוה כרבי ,ואיך לא אתי
מיטרא בזכותיה ,רק בזכות ההוא דמייתי חמרא לקידושא ואבדלתא ,עיי"ש.

מעשר עני אינו נוהג כל שנה

והנה בספר שערים בתפלה (עמוד נ"ד) העיר בגמ' זו ,שאף שלא בקש על
הגשמים רק הזכיר גבורות גשמים ,היה די בזה להביא גשם ,וחזינן שעל ידי
סידור שבחו של מקום עונה הקב"ה כמו על ידי הבקשה.

הרב ישי לסר
שנת תשע"ח היא שנת מעשר עני ,והזמן גרמא להתבונן בשרשי מצוה זו.
דהנה שאר המעשרות הניתנים לכהנים וללויים קבועים הם בכל שנה ,וכך
הדעת נותנת בפשטות ,שאם יש לתמוך בהם ,יש לעשות כן בקביעות ,ומה
נשתנה אפוא מעשר עני שאינו נוהג אלא פעמיים בשמיטה (וליתר דיוק ,גם
שביעית אם משכחת לה שמתחייב בתרו"מ ,הרי היא שנת מעשר עני כדתנן
בפ"ד דידים לגבי עמון ומואב הסמוכין לא"י שמעשרין מעשר עני בשביעית,
וכדקיי"ל כר' טרפון שם .וכן פירות גוי בשביעית שנגמר מלאכתו ביד ישראל
מעשרן מעשר עני משום תיקון עניים – ביאור ההלכה מתנו"ע פ"ו ה"ו).
ובפשטות מצות מע"ש היא כעין צדקה ושאר מתנו"ע וכמ"ש "ונתת ללוי לגר
ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו" ,וא"כ ממנ"פ ,את אכילתם ושביעתם
רוצה התורה ,מה יעשו העניים בשנים שאין נוהג מעשר עני .שו"ר שמביאים
שעמד בקושי זה הערוה"ש העתיד ,ולא מצאתיו.
ונראה שאמנם יש חילוק בין לקט שכחה ופיאה וצדקה ,ובין מעשר עני.
דהמתנו"ע הקבועות באות ליתן לעני קיום בסיסי ,ועל כן הדבר קבוע כל שנה.
אמנם מעשר עני הוא ליתרון פרנסה ,וקראי דייקי דבשני המקומות שמוזכר
בתורה מעשר עני (פ' ראה יד ,כט; פ' תבוא כו ,יב) נאמר "ואכלו בשעריך
ושבעו" (וגם דרשו שיש ליתן להם כדי שבען) ,הרי שהמעשר עני בא ליתן
תוספת שביעה שאינה נצרכת לעצם הקיום .ועל כן אין הדבר קבוע כל שנה,
ולטובת העניים הוא ,שלא יתרגלו למצבם ,וינסו להתפרנס מיגיע כפיהם.
והר"מ נויגרשל שליט"א (בריך מתייה לאתרין לשלם) אמר לי על קושי זה
שבהיות ומצינו שמעשר עני הוא במקום מעשר שני ,הדבר מוכיח שממלא
הוא את מקום המעשר שני שבא לתת לאדם מישראל התעלות וקירבת
ה' באכילת פירות בירושלים ,ובהכרח מעשר עני בא למלא מטרה זו בדרך
אחרת ,של נתינת צדקה לעני ,ונמצא שבאמת ענין מצוה זו היא מצד הבעה"ב
ולא מצד צורך העני.

ויש להוסיף ,שבכה"ג שמשבח על הענין שמתפלל ,אי"ז רק סידור שבחו
של מקום [שקודם לתפלה] ,אלא הוא מעיקר התפלה ,שאם מתוך בטחון
גמור הוא כבר מהלל בתפלה על הישועה ,ע"ז גופא עונה הקב"ה יותר משאר
בקשה ,וכמש"כ רש"י בתהלים (פי"ח) על הפסוק "מהולל אקרא ה' ומן אויבי
אושע" ,בהלולים אקראנו ואתפלל לפניו תמיד ,כלומר אף לפני התשועה אני
מהללו לפי שבטוח אני שאושע מאויבי.
ובעמק ברכה (עמוד קכ"ד) הביא בשם הגר"ח זצ"ל ,שגם מי שיש לו בטחון
גמור אין לומר שירה קודם הנס לצאת חובת שירה ,וכמש"כ בתהלים (פי"ג)
"ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך" ,ומתי אשירה לה' רק כשגמל עלי.
והקשה העמק ברכה מדברי רש"י הנ"ל ,ודחה שאי"ז בתורת שירה והלל אלא
מדין סידור שבחו של מקום .אמנם רש"י לא איירי בשבח כללי ,אלא שמהלל
על מה שמתפלל גופא ,ומשמע שהוא מעיקר התפלה וכנ"ל.
וע"ע בספר ימלא פי תהלתך (תפלה עמוד קט"ז) ממרן הגראי"ל שטינמן
זצוק"ל ,שהביא דברי הגר"ח ,וכתב שאפשר לפרש דאדרבה גם שירה הוא
כבר אומר עכשיו ,דנחשב אצלו כמו שכבר גמל עליו ,אחרי שלא היה חסר
בבטחונו בישועה ,כמו שאמר ואני בחסדך בטחתי ,עיי"ש.
והנה מבואר בשאלתות (פרשת יתרו נ"ד) בדין קידוש על היין שהוא משום
שאין אומרים שירה אלא על היין ,והביאו הרשב"ם בפסחים (קו ,א) על קידוש
היום ,ויעוי' בהעמק שאלה (שם) שלפי נוסחת השאלתות הוא טעם על כל מה
שקבעו לקידוש על היין .וענין קידוש והבדלה יעוי' בחינוך (מצוה ל"א) שהוא
לקבוע בלבבנו אמונת חידוש העולם ,וכתב שלכן נתחייבנו לעשות הקידוש
על היין לפי שטבע האדם מתעורר בו ,והיינו שעי"ז יותר נקבע האמונה בלב.

תגובות
להיתר ,כיון שכל גזירת חז"ל הוא על מעשה מסויים ,ולכן גם בשוגג כיון
שסו"ס נעשה מעשה – אסור .ואף כשנשפך בו לאחר מכן חלב אסרו,
משום שנחשב שכעת נעשה המעשה שהפת חלבית (ובפרט שגם בזה
כתב הערוך השולחן שנהגו אבותינו להחמיר ,והבו דלא נוסיף עלה גם
במקרה דידן) ,משא"כ לדידן שמעשה האפיה נעשה בהיתר דכמות
מועטת ,ולא נתחדש שום מצב של מעשה ,אם לבסוף נמלכו ולא רצו
לאוכלו וכדו' – שוב אין איסור על ההמשך.
והראוני שגם בערוגות הבושם (צז ,ד ד"ה ולכן נוהגים ,והובא בדרכי תשובה ס"ק
ה) פשוט לו שאם נתרבה הפת על ידי תערובת – היא לא נאסרה ,דכיון
דהותר הותר ,וכמו שאם נתמעטו האוכלים (כהמקרה דידן) לא אמרינן
דנעשה הפת מרובה ונאסרה אלא נשארת בהיתרה ,וכלשונו 'היעלה על
הדעת ,אם היה רק כדי אכילה יום אחד דהוי דבר מועט דמותר ,ואחר כך
נתמעטו בני ביתו שהלכו ממנו וכדומה ,האם נימא דיהיה חוזר ונאסר כיון
שבני ביתו נתמעטו ויש יותר מאכילת יום אחד' .והמשיך (ד"ה אך) עוד בענין
שבתחילה היה הפת מועט ונתרבה על ידי תערובת ,דאף שהלבושי שרד
אסר בכהאי גונא כיון שנתרבה ,נראה שהוא מותר כיון שגם ישראל יכול
לטועמו ולא נתבטל להיאסר [ורק אם יש אפשרות לעשות עוד תקנה לחלק להרבה

הרב יוסף שבייד

נתינת צדקה לגבאי שנוטל אחוזים
בגליון  2כתב הרב פוסטבסקי לחדש שעדיף ליתן צדקה לגבאי הלוקח
אחוזים ,שבזה הנותן מרויח מעלה של 'מעשה יותר מן העושה' על הצדקה,
שכביכול הנותן שוכר אדם שיאסוף צדקה .אם כי שהדברים מחודדים,
ונראה שאכן מקיים מעלת 'מְעשה' ,מ"מ יש לומר שעדיף שיתן לגבאי
שאינו לוקח אחוזים והוא:
דכל ענין 'גדול המעשה יותר מן העושה' אין זה דין בלא טעם ,אלא יש
שהמעשה גורם שהרבה
בזה סברא שבכך ה'צדקה' מרויחה יותר משום
ְ
אנשים יתנו צדקה .ומעתה נראה שמי שבאפשרותו לתת לצדקה סכום
הגון ולא יהיה ְמעשה על הצדקה ,והאפשרות השניה היא להיות מעשה
על הצדקה אבל לא יהיה כזה סכום הגון ,בודאי שעדיף שהצדקה תרויח
סכום יותר גדול מאשר שיזכה האדם במעלת המעשה על הצדקה .ומעתה
מי שיש לו אפשרות ליתן לגבאי שלא לוקח אחוזים ובזה הצדקה תרויח
יותר ,עדיף הדבר מאשר ליתן לגבאי הלוקח אחוזים ובזה הצדקה תרויח
פחות .אף שיפסיד מעלת מעשה על הצדקה מכל מקום עדיף שהצדקה
תרויח יותר.

אנשים שיהיה לכל אחד דבר מועט ,כעצת זקינו של הכו"פ ,או למכור אחד אחד לשאר
אנשים ולהזהירם שלא יאכלו עם בשרי ,עדיף יותר ,אבל אינו מדינא] ,ורק כשהיתה

פת מרובה ונאסר שישראל לא יכול לטועמו אלא קפילא ,בזה שייך
לאסור ,ע"ש .ואפשר שגם הלבושי שרד הנ"ל שאסר בנתערב ,זה דוקא
שם בנתערב משום שההתערבות נחשבת כשעת לישה ומעשה האוסר,
משא"כ במקום שאפה בהיתר כמות מועטת ,ואח"כ הלכו האנשים וכדו'

הרב שילה בן דוד
לנידון הרד"צ אפשטיין בגליון  4שצידד שפת חלבית שנאפית בהיתר
דבר מועט ונשאר ממנה ,אסור להמשיך לאוכלה ,ע"כ .יש לפקפק ולצדד
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ונעשה מרובה ,כיון שנעשה בהיתר ולא נתחדש בו שום מצב ,ימשיך
בהיתרו     .אלא שלפי מה שכתבו בשו"ת שואל ומשיב (מהדו"ת ח"ד סו"ס
קפט) ושו"ת רב פעלים (ח"א יו"ד סי' יא ד"ה ולכן הדבר) בזב חלב אח"כ בשוגג
שאם לא אוכלם מיד ורוצה להשהותם ,צריך לעשות בהם תיקון (כגון היכר
שימשח מלמעלה בגבינה שיהיה ניכר שהוא של חלב וכדו') כדי שלא יבוא לידי
מכשול ,הוא הדין כאן יצטרך מעתה לעשות בפת זו היכר שלא יבוא לידי
תקלה.

דומיא דפרה דלא בעינן כלל מעשה ,שבזה נתחדש דסגי בניחותא כל דהו,
אבל בדוכתי דבעינן מעשה גמור (ולא רק בשבת) ,מהיכי תיתי לומר דבלא
ניחותא בפועל חשיב ניחותא.
ג .בנוגע לטיעון של גלגל החוזר .כבר נשמרתי מזה וכתבתי דאין אנו באים
להתיר בפועל את פתיחת המקרר אלא להגדיר את פעולת הפתיחה
שאסורה מדרבנן ולא מדאו' (דלא קיי"ל כהערוך שמתיר לכתחילה),
וממילא אין כאן סיבת היתר כלל שתהווה סיבת האיסור.
ד .וגדולה מזו ,יש לומר דגם סברת גלגל החוזר לא שייכא גבי שבת ולכן
אפי' באופן שתותר לו פתיחת המקרר לכתחילה (והיינו לשיטת הערוך
ודעימיה ,או אפי' לדידן בגוונא שישנם צירופי היתר נוספים) ,אם מוכיח
במעשיו שעדיין אינו חפץ באור הנורה וכגון שממשיך הוא בשבתות
הבאות לנתק אותה מבעו"י (אף שכאמור הותרה לו פתיחת המקרר
גם כשהנורה פועלת) ,ומוכיח בזה שרוצה רק בעצם פתיחת המקרר -
להשתמש בו  -ולא בפעולת האיסור הנלווית ,שוב הוי פס"ר דלא ניח"ל.
ואף שמנתק הנורה מבעו"י מחמת זה גופא שרוצה שלא יאסרו עליו מצד
ניח"ל ,סו"ס כיון שבפועל מוכח ממעשיו שאינו צריך לאור הנורה ,אין
לחושדו כשארע ששכח לנתקה ,שיכווין באותה שבת ליהנות מהדלקתה
(כמו שהארכנו במאמר בגליון הקודם) ,דבשבת מלאכת מחשבת בעינן ,וכיון
שבפועל לא ניח"ל ,לא הוי מלאכת מחשבת ועל דרך שנכתב באות א'.

תשובת הרב דוד צבי אפשטיין
בענין מה שהשיג הר"ש בן דוד .צדקו דבריו שדעת רוב הפוסקים שהגזירה
נאמרה רק כאשר נעשה פעולה של התערבות חלב בפת ,כלישת חלב או
זב חלב שהוא ג"כ כמעשה חדש שחז"ל גזרו בו ,ונמצא שבנידו"ד [שנותר
פת לאחר זמן ההיתר] כיון שלא התחדשה שום פעולה אין סברא שהוא
בכלל גזירת חז"ל.
אמנם נראה שלדעת הלבושי שרד שהזכיר עדיין יש מקום להסתפק
משום שלדבריו אף בנתרבה פת ע"י תערובת הוא בכלל הגזירה ,ומה
שכתב שאף לדברי הלבושי שרד יש לומר שפעולת ההתערבות היא
פעולה חדשה ,נראה שאין הדברים כן שהרי מה שנוספה עוד פת של היתר
ליד הפת המעורבת בחלב אף שכעת כל הכמות הוא בכלל האיסור מ"מ
אין טעם להחשיבו פעולת איסור שקרתה בפת המעורבת החלב ,ונמצא
דדעת הלבושי שרד שאין צורך בפעולה חדשה ע"מ לאסור הפת ,וממילא
בנידו"ד עדיין יש מקום להסתפק.

הרב שלמה מנחם בדלנדר

בקושיית הרב משה שרים בענין צירוף ראייה

הרב נתנאל ולדנברג

הרב משה שרים שליט"א הקשה בגליון הקודם בענין רואה מקומו
הראשון לענין קידוש במקום סעודה שלמדוהו מצירוף לזימון בסי' קצה,
והרי שם לכמה שיטות בעינן גם דעתם להצטרף.
בפשוטו דינא דנכנסו על דעת כן בב' חבורות הוא דין בקביעות לזימון ולא
כתנאי לצירוף של רואים אלו את אלו וכדנקט הרשב"א ח"א צ"ו דכמו
דרואים מהני לזימון ה"ה לצירוף למנין הובא בשו"ע סימן נ"ה ואף בשני
בתים מ"ד נ"ז ולא הובא תנאי דבעי נכנסו ע"פ כן וא"כ ה"ה בקידוש ליתא
לתנאי זה .והפלוגתא המובא במ"ב אם נכנסו ע"ד כן נצרך רק בשני בתים
או אף בבית אחד הוא בדרגת הקביעות של שני חבורות בבית אחד לזימון
ואין שייך לרואים דהרי מחלוקת זו הוא אף בשני חבורות שבאים להצטרף
ע"י שמש מצרפן ואין רואים אלו את אלו ,אם בעי נכנסו ע"ד כן בבית אחד
או רק בשני בתים וכ"ה במ"ב שם .והיינו דגריעותא דב' בתים לאו משום
חסרון בהשם צירוף ,ובאמת איכא צירוף מעליא היכא דרואים ,ורק בשם
קביעות איכא גריעותא.

לדבריו של הר"י לנדא בענין פס"ר בפתיחת דלת
המקרר
הר"י לנדא שליט"א דן במה שמביאים ראיה שבכה"ג חשיב כניח"ל מפרה
אדומה שעלה עליה זכר דנחשב ניח"ל ,וכפי שביארו התוס' (ב"מ ל ,א)
שכיון שאם היתה כשרה ,היה ניח"ל ,חשוב הדבר כניח"ל; ודחה הרב לנדא
דשאני התם דבעינן 'עובד' דומיא ד'עבד' .משא"כ בעלמא ,ודאי כה"ג שיש
מעשה שעתה לא ניח"ל מחמת האיסור  -וכגון פתיחת דלת המקרר
בשבת והדלקת הנורה עי"ז  -חשוב כפס"ר דלא ניח"ל.
והנה ,מלבד שעצם הפשט מחודש ואינו נשמע מפשטות לשון התוס'
(ולשון שא"ר שכתבו כד' התוס') ,וכמדומה שלענין הלכה ראוי להביא
ראיה ,עוד יש לציין שבביאור לדרך זו אמאי עלה עליה זכר חשיב ניח"ל,
מצינו ב' דרכים בראשונים :א) שכיון שבסתם פרה דעלמא חשוב עלה
עליה זכר כניח"ל ,ה"נ הכא [כן מבואר בסה"י לר"ת חלק התשובות סי' סג,
ובתוס' הרא"ש סוטה מו א בלשון ראשון] .ב) שכיון שבפרה שלפנינו ,אילו
נתיר אותה למרות שעלה עליה זכר ולא תפסל מחמת כך ,יוצא שבודאי
ניח"ל לבעלים בכך ,לכן הדבר חשוב כניח"ל ,ופסולה ,והיינו דהוי גלגל
החוזר דסיבת ההכשר היא היא סיבת הפסול [כן מבואר בתוס' הרא"ש
שם בלשון שני ,ובריטב"א ב"מ שם בשם השר מקוצי].
ומעתה ,כל מה שיש לדון כדברי הרי"ל ,הוא רק לדרך הא' ,אבל לדרך הב',
ה"נ בעלמא לענין פתיחת דלת המקרר ,אילו נתיר לבעלים לפתוח ,שוב
ודאי ניח"ל במה שנדלק האור ,והוי גלגל החוזר דסיבת ההיתר היא היא
סיבת האיסור ,וכנ"ל.

הרב אברהם פלהיימר

בענין לצאת ידי קידוש בתפילה
בענין מה שהעיר הרב יהודה כהן שליט"א בגליון הקודם ,על דברי המשנ"ב
שכתב לפקפק בדברי המ"א שיוצאים בתפילה יד"ח קידוש .ואחד מטעמי
המ"ב הוא הואיל ורעק"א הוכיח מכמה ראשונים שעל היין הוא דאורייתא.
ותמה הר"י כהן הרי הרבה מגדולי הראשונים כתבו פה אחד שעל היין
הוא דרבנן.
אמנם המעיין במ"א יראה שזה חידוש שלו ,דלאחר שהביא דברי הרמב"ם
שרבנן תקנו על היין ,כתב ,ונראה לי דמדאוריתא בקידוש שאומר בתפילה
סגי ,דקרא כתיב זכור את יום השבת והרי זכר אותו ,ולמה הוצרך המ"א
ללישנא דקרא בנוסף על מה שהביא הרמב"ם לפני כן ,אלא משום דגם
אי נימא דקידוש על היין הוי מדרבנן ,מ"מ כאשר מתפלל ,המעשה שלו
הוא מעשה תפילה ולא קידוש ,ורק הואיל וכל החיוב הוא לזכור את יום
השבת ממילא מתקיימת כאן המצוה ,ואין זה מעכב במה שיש לו שם
תפילה .ואם כן אין הדבר מפורש בראשונים ,אלא חידש זאת המ"א ,ובזה
העיר רעק"א שיש ראשונים שמוכח בודאי שלא כן ,ובראשונים האחרים
אין הדבר מפורש ,א"כ י"ל דלא מהני סברת המ"א להוציא מידי הראשונים
האחרונים שודאי פליגי בדין זה.

תשובת הרב יצחק לנדא
א .גם אם נסכים שניתן ללמוד מפרה ל'בעלמא' דלא ניח"ל מחמת האיסור
לא חשיבא לא ניח"ל ,טענתי דשבת שאני דיסוד הפטור הוא משום
דבעינן מלאכת מחשבת ובזה כל שבפועל אין לו ניחותא בהדלקת הנורה
לא הוי מלאכת מחשבת (דוגמא לדבר מש"כ תוס' בכמה מקומות דר'
יהודה שאוסר דבר שאינו מתכוין ,מודה דבשבת שרי מדאו' כיון דמלאכת
מחשבת בעינן).
ב .אין כאן פשט מחודש אלא פשט פשוט .ידוע דבקרי וכתיב עיקר
משמעותא דקרא הוא הקרי דלכן נמסר לנו להגותו באופן זה ,וה'כתיב'
מלמד דיש באותה הלכה פרט מסוים המתאים דוקא לכתיב .וכן הוא גבי
עּובּד נלמד דגם בלא מעשה אדם היא נפסלת (עלה עליה
פרה דמהקרי ַ
זכר) ,ומהכתיב עבד ילפי' דבעינן עכ"פ ניחותא דבעלים .ובזה קבע התוס'
דבניחותא כל דהו כבר הוי כעין ד'עבד' .ומעתה מילתא דמסתברא הוא
דאין ללמוד מפרה עקרון כללי לבעלמא דכל שבלא הפסול או האיסור
הוי ניחותא ,שוב חשיב ניחותא ,דעקרון זה שייך דוקא במקומות שהם

הגהות סת"ם למהדרין

הגהות סת"ם ,שיפוץ וחידוש בתים למהדרין
בפיקוח ובכשרות הגר"י גואלמן
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