
 

אלי האם איכא משום "זה 
 ואנוהו" בדבר שאינו נראה לעין

זה אלי ואנוהו התנאה לפניו ]שבת קלג:[ תניא 
במצות, עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, 
ושופר נאה, ציצית נאה, ס"ת נאה, וכתוב בו 
לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן, 

 וכורכו בשיראין נאין.
ומילתא מסתברא דההיא דינא אינו תלוי אי 

עוד אנשים לפניו בשעת קיום המצוה,  איכא
ואף באדם הנוטל לולב לבדו איכא חיוב ליטול 
לולב נאה משום התנאה לפניו במצות. אלא 
דאכתי יש לדון אי הוי דין דוקא בדבר הנראה 
לעין האדם כלולב ושופר וכדו', או דהוי דין 
במצוה עצמה אפי' בדבר שאינו נראת כלל 

 לעין האדם.
ות ל"ב ע"ב ד"ה הא מורידין[ ]מנחוהנה בתוס' 

כתבו משמיה דר"ת דס"ת בעי סרטוט משום 
זה אלי ואנוהו, אבל תפילין דמכוסין בעור לא 

 בעו שרטוט דלא שייך בהו נוי.
]פ"א מהל' תפילין וכיוצ"ב כתב הרמב"ם 

דהלמ"מ שאין כותבין ס"ת ולא מזוזה הי"ב[ 
אלא בשרטוט, אבל תפילין א"צ שרטוט לפי 

אבל המזוזה  -וכתב שם הכ"מ  שהן מחופין.
אינה מחופה כ"כ שבנקל יכול להסירה 
ממקומה. ובר"ן פ"ב דמגילה כתב דטעמא 

 משום דמזוזה נבדקת אחת בשבוע וכו'. ע"כ.
]פ"ז מהל' מתנות עניים[ )ועיין בצפנת פענח 

ועי' מנחות ס"ד ע"א  –דכתב בתוך דבריו שם 
גבי נמצאת כחושה בבני מעיים אם פטור וכו', 
ובאמת רבינו ז"ל בהל' שגגות פ"ב גרס טריפה 
)בבני מעיים(, משום דס"ל דהטעם דצריך 
להביא שמן רק היכא במקום שנראה לעין, 
וכעין שכתב התוס' במנחות לב ע"ב גבי 
תפילין דא"צ שרטוט משום ואנוהו כיון דאינו 
נראה. עי' בהך מח' דר"י ורבנן במסכת מידות 

צריך לטוח פ"א מ"א גבי אחורי הדלת אם 
 בזהב ע"ש. עכ"ל. 

ויש לעיין בדבריו אמאי הזכיר דברי התוס' 
במנחות ולא הזכיר דברי הרמב"ם גופא בהל' 

 תפילין(.
כתב ]ה"ק סוף הל' תפילין[ אולם במרדכי 

שכל טוב לכל עושיהם  –משמיה דר' יהודה 
וסמוך ליה במצותיו חפץ מאד, בתיקון נאה 

וכ"ש  משום זה אלי ואנוהו במצות מבחוץ
מבפנים, שהרי בית המקדש מפנימה זהב 
טהור, לכן יכתוב כתיבה גסה שלא יהא נמחק 

 מהר. ע"כ.
ואע"ג דליכא קושיא על ר"ת מההיא 
דבהמ"ק, דשאני התם דפנים בית המקדש 
היה נראה לעיני בנ"א, ולא דמי לפרשיות 

)וכ"כ בגר"א סי' התפילין תפילין המכוסות 
"ל להמרדכי . מ"מ חזינן דסקמ"ז ס"ק ו'(

דאיכא למילף מהתם דיש להדר טפי בעיקר 
הדבר ובפנמיותו, מהא דחזינן דפנים בהמ"ק 
היה זהב, וס"ל למילף מיניה אף לענין פרשיות 

 התפילין אע"ג דאינם נראים כלל לעין האדם.
כתב דיכתוב ]סי' ל"ב[ ובטור בהל' תפילין 

נראה דהיינו  -הפרשיות מיושר. וכתב הב"י 
"זה אלי ואנוהו", התנאה לפניו  משום דכתיב

, ומטעם זה כתב המרדכי ]שבת קלג:[במצות 
שיכתוב כתיבה גסה שלא יהא ]הל' תפילין[ 

 נמחק מהר. 
הביא נמי דברי המרדכי ]שם אות א'[ ובד"מ 

דמצוה ליפותן המצוה מבחוץ למראה העינים 
וכ"ש מבפנים. והביא דבריו לדינא בהגהותיו 

דיכתוב כתיבה גסה  ]סי' ל"ב ס"ד[על המחבר 
קצת שלא יהיו נמחקים מהרה, וכן מצוה 

 ליפותן מבחוץ ומבפנים.
שבת קלג:,  –]ס"ק י"ב[ וציין שם הגר"א 

וכ"ש מבפנים ממשכן, מרדכי. וכן בארון, ועי' 
יומא עב: מבית ומחוץ וכו'. אבל תוספות 
מנחות לב: ד"ה הא ואומר ר"ת דס"ת וכו'. 

 וכ"כ הרמב"ם.  
כתב משמיה דהמרדכי "ס קנ"ג[ ]סוהנה בב"י 

דמעיל שתפור ]פרק בני העיר סי' תתל"ד[ 
תחתיו פשתן צריך לשים צד המעיל על הס"ת 
ולא צד הפשתן, דומיא דמזבח הקטורת. ע"כ. 

 ולא נהגו כן. עכ"ל הב"י. 
. ]סי' קמ"ז אות ה'[והובאו דברי הב"י בד"מ 

י"א אם  –]סי' קמ"ז ס"א[ וכ"כ בהגהותיו 
חד פשתן ובצד אחד משי צריך המעיל בצד א

 להפך המשי לצד הספר ולגלול. ולא נהגו כן.
כתב להקשות על מ"ש ]שם ס"ק ד'[ )ובמג"א 

המרדכי "דומיא דמזבח הקטורת", דאדרבה 
המזבח היה מצופה זהב מבחוץ. ובאגודה סוף 

מגילה כתב דמעיל התחתון דהיינו המפה  
יהיה המשי לצד הס"ת, ומעיל העליון יעשה 

י לצד חוץ, דומיא דארון שהיה מבית המש
ומחוץ בזהב ובאמצעיתו עץ. עכ"ל. ונ"ל דט"ס 
הוא במרדכי וצ"ל דומיא דארון. וכן יש לנהוג. 

ומביא ראיה  ]תתקל"א[וכ"כ בספר חסידים 
מקרשים שהיו מצופין זהב מבית והיריעות 

 מבחוץ. עכ"ל המג"א.
 –]לגר"א אביש אב"ד פרנקפורט ובברכת אברהם 

כתב דאין שום ט"ס במרדכי, תיו על השו"ע[ בהגהו
והא דלמד ממזבח הקטורת, היינו מכסוי 
המזבח שהוא מכוסה בתכלת ולמעלה בעור 

ועל מזבח הזהב ]במדבר ד' י"א[ תחש, דכתיב 
יזבחו בגד תכלת וכסו אותו במכסה עור תחת. 

 ע"ש(.
כמו  –כתב י"א וכו'  ו'[ -]שם ס"ק ה'ובגר"א 

מה את הבית פנימה. שכתוב בהיכל ויצף של

 בס"ד

 מיקתאעא מעתש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / גה'תשע" משפטים פ'  –' קלבגליון 

 שבתל סמוךמותר לקבוע לכתחילה 'ניתוח קיסרי'  האם
עקבות דוע שבישכ ,שבתסמוכים להסרי וכדו' בימים יכגון ניתוח קבצע ניתוח לה ליקבוע לכתחשאלה מצויה האם מותר ליש לעיין ב

)היכן ילת השבוע חייבים לקבוע את תאריך הניתוח בתחי"ל דדלמא ד ,)מחמת פק"נ( לצורך טיפול המנותחלכך יצטרכו לחלל שבת 
 . חילול שבתמכדי להימנע  בהקדמת או איחור הניתוח( דליכא חשש סכנה כלל

 .רילדבר הרשות אבל לדבר מצוה ש ד"אב ,אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבתד )יט.( שבתבנינו ש
ויהיה חייב לחלל השבת מחמת  למקום סכנה תספינה נכנסהשמשום  אסור ימים קודם השבת 'פחות מגדב )שם( בעל המאור וביאר

קום כל מבוה"ה  ,כמתנה לדחות את השבת 'ונר )כלומר סמוך לשבת( "קמי שבתא" הוי בכלל י קודם לשבת"ג הריו סכנת נפשו,
מה דאסור דאליבא דהבעל המאור  (המשיב ש"כוד"ה ומ יז ד"ה אבל הרב בעל ')סי ריב"שה וכתב בת, ע"כ.הש סכנה שאדם עתיד לחלל בו את

 . התירו לדבר מצוהזה אלא גזרת הרואין ו נואילצאת ג"י לפני השבת 
 ,)שם(הריב"ש  פסקו וכן ,אם יוצא לדבר מצוהאפי' ער"ש  להפליג לחלל שבת מותר בודאיצטרך בגוונא שי 'אפישבואר מהרז"ה מ

  .ועוד מגדולי הפוסקים ם()ש הרמ"א, ד( 'רמח סע ')סי השו"עולאחריהם  ,תח( ')סי והרשב"ש כא( 'סי) הרשב"ץ
כי משום דבר "ודאסור ודאי שיבוא לידי חילול שבת  בודאידכשיודע  ,יצא לחלוק על פסק זה אלף קמט )עז(( ')ח"ד סי הרדב"זולם א

. פט"ז אות ה( )ח"ב באור לציוןועי' ] .(ס"ק כוו )פתיחת לסי' רמח המ"בו ס"ק יד() מ"אהו פסק. וכן "לול שבתיכנס בודאי חימצוה התירו לו לה
שרי. וכן מצאתי  וא"תשאסור אבל בבידים דדוקא במקום שיצטרך לחלל שבת  משמעש ד ד"ה ופוסק( 'סע) בביאור הלכהומ"מ עי' 

מותר איסור דרבנן לעבור על  במקום שיצטרךד (שם) יאור הלכהבבועי' עוד . דבכה"ג שרי רה ד"ה ועוד לענ"ד דע"כ( ')ח"ב סי בשבט הלוי
 .[בכל גוונא

 ו()דברים פ"ד פס' ט הכתובומקרא מלא דיבר  ,דהרי מצוה לעסוק ברפואתו ,שרי לבצע הניתוחלדעת השו"ע ודעימיה עתה י"ל בנ"ד דמ
 )חו"מ סי' קצג ד"ה ובשאלה( אבנ"זב 'ועי], (סי' שלוריו"ד ) בשו"עכמבואר  ,לרפאות אוכמו כן מצוה לרופ ,"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

יצטרכו לחלל שבת שודאי אינו בדוקא היכן ש המ"באבל לדעת , [לק' בשם הלקט יושרעוד . ועי' ת ע"י רופאהלענין הליכה להתרפאו
 .אסורדאל"ה מחמת הניתוח 

 ודכשאין בימצוה אלא  במקוםפק"נ  מצב של חילול שבת מחמתכנס ביאן לא התירו להכדאפשר דעד  ,יש לדון בזה אכתילא דא
בתחילת וללא חשש חילול שבת  כיון שיכול לבצע הניתוח ללא שום סיכון ילול שבת, אבל בנ"דבזמן אחר ללא חשש ח מצוהה לעשות
  .וצ"ע ,דלמא לא התירו לוהשבוע 
מילה שלא  ר למולאסוכתב ד ,הנ"ל ז"הפסק כדעת הרש ףעל א (שם) רשב"ץה דבר זה תלוי בפלוגתא, דהנהאפשר דינותי דשוב ב

כת' דאין  סי' רסו סס"ק יח() ש"ךהאולם  .דוחים מילתואלא  רו מחמת פק"נ,לחלל שבת עבו דאם יעשו כן יצטרכו חמישיבזמנה ביום 
"ש והוא דבר מוסכם מכל הפוסקים באו"ח סי' רמ"ח רע 'שהרי לדבר מצוה מותר להפליג בספינה אפי דבריו נראין ומותר למולו

 והכא נמי אין לך מצוה גדולה מזו, ע"כ. 
 דדוקא דבר מצוה דאפשר שתתבטל אם לא ילך עכשיו )יו"ד שם ס"ק ד( בראשון לציון בעל האור החייםוכבר יצא ליישב דברי הרשב"ץ 

בכלל דבר סחורה צאת לל 'אפיד דס"לוכן הוי לדעת ר"ת  ,אבל אם יקיים המצוה אח"כ הו"ל כדבר הרשות ,שרי להפליג בער"ש
ישועות בועי' עוד . ד"ה והנה מוכח(שם ) מצפה אריה שו"תבו )שם( בהגהות חת"ס בדרך זה כת'ו .היינו אם לא תתקיים אח"כ המצו

התפארת ו (שם) ראשון לציוןה כ"כו. לשבות צריך לפסוק עם העכו"םהשבשו"ע שם הרשב"ץ כ דמבוארכתב ש)סי' רמח ס"ק ב(  יעקב
כן מבואר להדיא  פסיקה עם העכו"ם אינו לעכובא. ובאמתהשהרי  צד זהדחה  )שם( במהר"א טיקטין. אולם )יו"ד שם( למשה

  .ועי' לקמןשאין זה לעכובא,  ברשב"ץ
אולם עיי"ש  .שם אות ב() והברכ"י (שם) השכנה"גונת דבריו וכן פירשו כו ,דעת הרשב"ץ הנ"להביא  )בדק הבית יו"ד סי' רסב( ב"יה ולמעשה

 )סי' שלא ס"ק ט( המ"א מאידך. )יו"ד שם( הגהות רע"אוב)או"ח סי' רמח אות א ד"ה ולפי(  הברכ"יוכבר עמדו על דבריו מש"כ בזה,  )ס"ק ג( בט"ז

וגם  ,ליכא למיחש לזה דלא שכיח כלל שיחללו עליו שבתוהלכך  ת התינוק בחמיםאין רוחצין אהכריע כדעת הש"ך משום דבזה"ז 
)סי' שלא ס"ק  מ"בה וכן הכריע ., ע"כולכן אין להתרשל בדבר מצוה )מטעם הנ"ל בשם הש"ך( מהסס בדין זה סי' לט( ח"ב )מים עמוקים הראב"ח

 .[כהרשב"ץפסק  ר חיובאהש"ך, אולם בגר כיון שאינו בכ שגם פסק )ח"ב סי' צה( בשאילת היעב"ץ שו"ר] לג(
רשב"ץ לדעת הד ל שבת מחמתה,ללקיימה בער"ש כשודאי יצטרכו לח מותר אם מצוה שניתן לדחותהעתה נמצא דאיכא פלוגתא המ

במקום  לדחותו יש ,חילול שבת מחמת פק"נבודאי העתיד לגרום  ,ניתוחלדעת הרשב"ץ ולפ"ז  "ך.משא"כ לדעת הש אסור ודעימיה
ונושא כליו בססי' רמ"ח ביוצא לסחורה דבכל גוונא שרי דלא כהראשון  הרמ"א, וכן משמעות דברי משא"כ לדעת הש"ך, האפשר

 ועוד די"ל דמילה חמירא .)שם( בהגהות חת"סכמ"ש ודשאני מילה דאיכא משום זריזים הראיה מהש"ך דיש לדחות  אלא .לציון
וכמו  .ב"סש ועי' מש"כ בזה בס"ד בגליון .דנ"ד עדיף דמשום רפואה אתינן עלהדאדרבה י"ל ד אלאוע"כ היקל הש"ך משא"כ בנ"ד, 

כמו שמצינו בכמה דוכתי, אא"כ הוא ניתוח שאינו מחמת חולי דשרי די"ל דבמקום חולי לא גזרו רבנן  דבנ"ד יודה הרשב"ץכן י"ל 
  .כלל

 היכןבסכנה  דאסור להיכנס ולשיטתו אזיל דפסק כהרדב"ז הנ"ל ,אסורי"ל דהמ"ב היכן דודאי יצטרך לחלל שבת לפי ד אלא
דהרי אפי' במקום  ,שרי בכל גוונא ע"י עכו"םע"י ישראל, אבל  ]אלא דכ"ז במקום שיצטרכו לחלל שבת .שבת יצטרך לחללדבודאי 

מסייע 'שריא בכה"ג, ואע"פ דהישראל מסייע, "ה, ועוד דהוי אמירה לנכרי התיר הביאור הלכה הנ"ל בהגה כדעת הרזאיסור דרבנן 
   .[פ"טבגליון  עי' 'ממשאין בו 

 "אבמכן ו .)לח:( נדה לענין חסידים הראשונים במס' וכמו שמצינו ,איכא מדת חסידות להחמיר בזה מ"מאלא דאף למקילים י"ל ד
"ש רליה את השבת לכל מה שצריכה, שלכן כשתגיע לחדש ט' יש להזמין הכל מעבשם הס"ח גבי יולדת שמחללין עכתב  (א ק"סי' של ס)

 .לענין הא דחסידים הראשונים[ קכז( ')או"ח סי ובאג"מ ד"ה ולכאורה( שם) בשאילת היעב"ץ ועי' עוד] .שלא יחללו שבת
 "ידאין מפלגין בספינה פחות מגהא  וששפיר)שבת פ"ל הי"ג( והרמב"ם  )שבת ז. ברי"ף( הרי"ףדעת ע"פ  בזה ש לדון לאסורי עוד הוימ

משום ום נענוע הספינה, ולדבר מצוה שרי ימים הויא להו שינוי וסת מש 'דכל ג ,בטול מצות עונג שבתמשום  היינו קודם השבת
בסוגיא מצינו עוד ביאורים בראשונים ]ו ק אף כדעה זופסשם  השו"עוכן  ."העוסק במצוה פטור מן המצוה"דדפטירי ממצות עונג 

 .[הבאנו דעות הנוגעות לנ"דו .בסימן רמ"ח בב"י עי'זו, 
י"ל דאסור. ואע"פ דבמקום מצוה אף הרי"ף  ,לדעת הרי"ף בגוונא דמחמת הטיפול הרפואי יהיה לו צער וכדו' בשבתדונפ"מ בנ"ד 

נו בכלל "עוסק במצוה" אלא במצוה דפטור מהמצוה, אבל בנ"ד י"ל דאחרי שנגמר הניתוח אי עוסקהיינו דוקא היכן דהוא  מתיר
 .זהכנס ליוע"כ אסור לה שמצטערמחמת מצות עונג שבת על הוא אנוס 
בשמים ב מצינוי"ל דשרי אף לדעת הרי"ף, שהרי יצטרך להימנע מעונג שבת לצורך רפואתו חולה השמחמת הניתוח היכן דאלא 
 וכןהוא ופטור משאר מ"ע.  עוסק במצוה פטור מן המצוהלל העוסק בהם בכמצוה גדולה להברות גופו מכל חולי ד דכיון )סי' צד( ראש
מה שייך ד ,חולק ע"זה (ד"ה שו"מ בבשמים ראש )ח"א סי' מז הבנין שלמהכ דלאו ,בנ"דנראה שהוא וכן  .)ח"ב סי' מו( קובץ שיעוריםל ס"ל

  .בשום מצוה כללד טרוהא אינו ד צוהמבחולה עוסק ב
דאף דשרי להפליג בספינה  )שם סע' א( בשו"עמבואר שהרי  ,לעשות כן צריך לכתחילהום אחר כיון שבידו לקבוע יום הניתוח ביומ"מ 

דאין  )ס"ק ג( מ"בה דהכרעת אלא דאם שובת אין לו צער כלל. דהיינו טעמא אות א() בעולת שבתמ"מ צריך לפסוק עם העכו"ם. וביאר 
על סע' ד ) בביאור הלכהש]אלא  לה יש להשתדל לקבוע זמן אחרידעכ"פ לכתח נינויולפ"ז ה"ה בע למצוה בעלמא ואינו מעכב. אלא זה

דשאני לן בין היכן שהטעם הוא  ,אלעכוב אהוי הפסיקה עם העכו"ם כתב דהיכן שיצטרך לחלל שבת במלאכה גמורה ד"ה ופוסק(
טתו אזיל שפסק כדעת ולשי .מעכב הדבר בודאידחילול שבת דאו' גרום היכן שהדבר יל ,משום ביטול עונג יו"ט או איסור דרבנן

 .[הרדב"ז כמבואר לעיל
אלא דלכתחלה שרי י"ל דלדעת השו"ע  ,דהיכן דרוצה לקבוע זמן לניתוח אשר בהכרח יצטרכו לחלל עליו את השבת אבנא לדינת

ולדעת המ"ב דוקא אם אינו בהכרח שיצטרכו  ,לה לפסוק עם העכו"ם[י]דהרי אף לרז"ה בעינן לכתחעדיף שיקבע לתחלת השבוע 
אינו דחוף יש שניתוח וע"כ  (פל"ו אות ד זצ-וות צאותיופל"ב אות לג ) שש"כבהובא הגרשז"א זצ"ל וכן דעת  ,מותר לחלל עליו את השבת

אם החולה ו ,צוהאם היום הקבוע של הרופא המומחה הוא רק באותם ימים הר"ז מותר כמו במקום מולקבעו לתחילת השבוע 
הדבר גורם ש]ובזמנינו חמיר טפי דבעה"ר פעמים  שבת בשבת ח"א פ"ב אות יח( ')הל והגריש"א זצ"ל ., ע"כסובל יסורים שרי בכל גוונא

  .שומרי תורה ומצוות[ םינלחילול שבת אף ללא צורך ע"י א
מניע מעונג שבת הדהיכן ש אלא ,לת השבועיהניתוח בתחמטעם עונג שבת יש לקבוע מ"מ אף היכן דליכא חשש חילול שבת ומ"מ 

 ודומיהםרפואיים כמו טיפולי שיניים בשאר טיפולים ו .ליכא סכנה בשינוי התאריך(ד בתנאיוכ"ז ) באאין זה לעיכו הוא לצורך רפואה
 הגרנ"ק שליט"א פסק וכן לת השבוע,יר בתחויב לקבוע התימחונמי  מחמת צער וכדו', ל לקיים עונג שבת כדבעיפל לא יוכשהמטו

אם  ד'דלפי מה דפסקינן כהסוברים דג"י מנינן מיום  א"א ס"ק ב(סי' רמח ) בפמ"ג]ועי'  .מג( ')חי"ב סי "אבציעוד  'ועי .(ח"א פ"ח ס"ק א )חוט שני
משמע דאף כשיוצא לצורך מצוה בעינן שיקיים קצת  )סי' רמט ס"ק על סע' א' ד"ה אין( בביאור הלכהו .יום סגיעכ"פ בג שבת מקיים עונ
 .[, ע"כעונג שבת



 

וכן עיקר לדינא דמשם אין ראיה,  –ולא נהגו כן 
כיון דנראה. וראיה מאחר הדלתות שלא היה טוח 
בזהב, כמ"ש בפ"ד מידות, וכן מתפילין ומזוזות 
דא"צ שרטוט, ומסקנא דמזוזה צריכה שרטוט 
משום דנבדקת פעמים בשבוע, משא"כ בתפילין 

 שאינם נבדקין לעולם.
להעיר על דברי הרמ"א, דבסי'  והנה השתא יש

ל"ב הביא לדינא דברי המרדכי, דלכתחילה יכתוב 
כתיבה גסה קצת שלא יהיו נמחקין מהר וכן 
מצוה ליפותן מבחוץ ומבפנים, ואילו בסי' קמ"ז 

 כתב על דברי המרדכי דלא נהגו כן.
ונראה דיש לחלק בפשטות בין ב' הדינים, דשאני 

הפנימי מגרע  ההיא דינא דסי' ל"ב דאין היופי
מהיופי החצוני, וע"כ ס"ל לרמ"א לדינא דמצוה 
ליפותן מבחוץ ומבפנים, וכדברי המרדכי. משא"כ 
בההיא דסי' קמ"ז, דהנידון אי ליפות את הצד 
הפנימי או את הצד החיצון, בהא לא נהגו 

 כהמרדכי, אלא נהגו לתת המשי לצד החיצון.
 שאחר שהביא דברי הרמ"א]ס"ק ג'[ )ועי' בא"ר 

ולי היה נראה פי' המרדכי שמזבח  -והמג"א כתב 
הזהב היה לפנים ומזבח הנחושת היה בחוץ. ומ"מ 
אין זה ראיה גמורה למפה שכורכים גם המשי 
סביב הס"ת, ואפשר דלכך כתב הרמ"א שלא נהגו 
כן. מיהו מג"א כתב שיש לנהוג כן. ומ"מ נ"ל 
דבעל נפש יעשה המפה מב' צדדים בשוה אף 

 באמצע(.שנותן פשתן 
ויש להביא עוד ראיה לדינא דיש להחמיר ליפות 
המצוה אף בדברי שאינו נראה לעין, מדברי הב"י 

שכתב משמיה דהר"י אסכנדרני  ]סי' ל"ב[
דהסופרים הזריזים עושים שלשה מיני קלפים, 
העב ביותר לכתוב בו פרשת שמע שהיא קטנה, 
והדק ממנו לפרשת והיה כי יביאך שהיא יותר 

לפרשת קדש ולפרשת והיה אם שמוע שהן גדולה, ו
ארוכות עושין קלף דק מאד, ובזה יתמלאו 
הבתים בשוה וזהו נוי לתפילין. עכ"ל. והביא דבר 

 .]שם סי"ד[זה לדינא בשו"ע 
]לר' אפרים העקשיר דיין בק"ק ובאדני פז  

כתב  סי' ל"ב ס"ק ג'[ -אלטונא ומ"ץ ב"ק המבורג 
ת התפילין להעיר על דברי הרמ"א דמצוה ליפו

תמיה לי מה שייך יפוי בפנים  -מבפנים, וז"ל 
בתפילין שהם מכוסים תמיד ול"ש למימר ביה זה 
אלי ואנוהו, וכן איתא בהדיא בתוס' מנחות דל"ב 
ע"ב ע"ש וכו', ונראה דמשום זה השמיט בשו"ע 
הא דצריך ליפותן בפנים משום זה אלי וכו', 

ות ומהמרדכי אין ראיה די"ל דמיירי בשאר מצ
שיהיו יפים מכל הצדדים כמו שהביא ראיה 
מהיכל שמצופה גם מבפנים, כי מבפנים נראה נמי 
לבנ"א שבאים לשם וכו', והא ראיה דתחת דלתות 
ההיכל לא היה מצופה זהב כל מקום שהיה מגיע 
הדלתות כשהם פתוחים כדאיתא במתניתין 
דתמיד, וזה ראיה לדברי התוס' דכל מקום שאינו 

משום זה אלי ואנוהו. ומטעם זה  נראה לית ביה
הורתי לשואל שרצה לעשות עמודי כסף בס"ת 
שלו שיהיה כל עמודים מכסף אפי' במקום הנתפר 
הס"ת על העמוד משום זה אלי ואנוהו, והשבתי 
דא"צ לזה כי מה שמכסה גליון הס"ת על העמוד 
אינו נראה העמוד, ול"ש ביה משום זה אלי 

הנראה מהעמודים ואנוהו, ודי במה שיעשה חלק 
 של כסף וק"ל. עכ"ל. 

והנה כל מעיין יראה דמ"ש לדחות הראיה מדברי 
המרדכי, דהמרדכי קאי גבי שאר מצוות, דברים 
תמוהים הם, דהמרדכי כתב דבריו גבי הל' 
תפילין, וכתב "לכן יכתוב כתיבה גסה שלא יהא 

 נמחק מהר". ודברי הרמ"א במקומם עומדים. 
למחבר ממ"ש בסי"ד דיש ויש להוכיח דה"נ ס"ל 

הידור לעשות שלשה מני קלפים כדי שיתמלאו 
 הבתים בשווה, דזהו נוי לתפילין, וכנ"ל. 

וא"כ איכא למילף מדברי הרמ"א והמחבר  דיש 
הידור לעשות את כל העומדים של הס"ת מכסף 
משום זה אלי ואנוהו, ולא רק את החלק המגולה 

 הנראה לעינים.
 

 שליט"א[]נכתב ע"י הרב ש. פ. 
  
  

 פניני מוסר 
 עניני שבת קדש  
 )ו(איסור מלאכה בשבת 

 
כל פעם שנמנע בשבת ממלאכה נחשב 

ושמרו בני ישראל את השבת " - כמקיים מצוה
לעשות את השבת. צריך לדעת למה הוסיף עוד 
שמירה אחרת. עוד צריך לדעת כוונת אומרו 

 'לעשות את השבת'... 
ה זו מכל עוד ירצה לומר כי משונית שמיר

שאר שמירות המצוות, כי שמירה זו נחשבת 
בגדר עשיה, והוא אומרו ושמרו וגו' לעשות, 
הרי שלך לפניך שקורא לשמירה עשיה. ואולי 

)קידושין לט:( כי הטעם הוא על פי דבריהם ז"ל 

שאמרו ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו 
שכר כעושה מצוה, והעמידוה בגמרא בבאה 

וכמו כן ביום המקודש  עבר, עבירה לידו ולא
אין לך באה עבירה לידו של מלאכות כזה, כי 
בכל עת מזדמנים לפניו מלאכות הרבה 
מהארבעים ותולדותיהם... שהאדם רגיל 
בהם כל היום ומזדמנים באין מספר, והוא 

 ".נשמר מהם לזה יחשב להם כעושה מצוה
 (אור החיים שמות לא, טז)
 

 נערך ע"י מחבר סדרת
 המועדים""עבודת  

 
 
 

  על טעימת ישראל להתיר נ"ט בר נ"ט לכתחילה אפשר לסמוךאם ה
הבשר בקערה  ,)דהתירא( ותח משום דהוי נ"ט בר נ"טלאכלן בכ מותרדגים שעלו בקערה של בשר ד )קיא:( ש"ס חוליןב איתא

 .ואיכא תרי נתינת טעם קודם שיבוא לכלל איסור ,והקערה בדגים
אין ו ,או צוננים בקערה רותחת "מן הצלי"שעלו  וגים שעלו פירושדדנקטו  )פכ"ה סי' כט( והרא"ש ד"ה הלכתא(שם ) 'תוסה והנה

דאיכא  "קערה"ב עלודדוקא  בשם רש"יכתב של רש"י חתנו  ריב"ןה, אולם א שריבכל גוונונתבשלו או ש בקערה חילוק בין עלו
  שהיה בלוע בקדרה אסור לאכלו בכותח. טעם הבשר נבלע כלממש דנתבשלו בליעה מועטת שרי, אבל ב

 אכלם בכותח, מותר לדגים שנתבשלו או שנצלו בקדירה של בשר רחוצה יפהדכתוס' ודעימיהו  )סי' צה סע' א( השו"עולהלכה דעת 
. ועוד )ס"ק ב( הזב"צ, וכן נקט אסור בשל ע"מ לערבבלאבל  ,אם כבר בישלאלא  תרומאינו דאף להשו"ע  )ס"ק ד( בש"ך]ועי' 

דהיינו כי הוי כעין ביטול איסור לכתחלה דאף דנ"ט בר נ"ט  )מ"ז ס"ק ד( בפמ"געי'  ובטעם שאסרינן נ"ט בר נ"ט לכתחילה
)סי' קח אות  בביאור הגר"א. ועי' דהוא הרחקה בעלמא )ס"ק א( הפר"חאולם דעת  לא גרע ממשהו, )למתירים( הוי טעם קלוש מ"מ

 . [דמבואר דאיכא מח' ראשונים בדבר זה, ואכמ"ל ט(
אם בישל מאכל סתמי בסיר חלבי  ע"כו ,ובדיעבד מותרלה ילכתח לאסוררש"י לחוש ל דהמנהג)שם סע' ב(  הרמ"אאולם דעת 

וכ"ז בכלי בן יומו אבל באינו בן יומו אע"פ שלכתחילה אסור לבשל בכלי חלבי . מותר באכילה איפכא( )אוערבב עם בשר תוה
וכ"כ  ,)שם( ברמ"א כמבואר נתבשל מותר לכתחילה לאוכלו עם בשרמ"מ אם כבר  ,)או איפכא(מאכל פרווה ע"מ לאוכלו עם בשר 

קולא מ"מ ו. ג( אות)סי' צה  בכה"חשכנז אבל לבני ספרד שרי, וכ"כ הא דמחירינן בכלי אב"י היינו לבני אומ"מ . )שם אות ב( החכ"א
 בש"ך . ועי' עוד)אות יא( ובכה"ח )אות ג( בערוה"ש, )מ"ז ס"ק א( בפמ"גלא באוכל כמבואר ל זו דנ"ט בר נ"ט הינה דוקא בכלי אב

ועי' מש"כ עוד בזה בס"ד בגליון  .ואכמ"ל ()אות כב ובכה"ח )כלל מח אות א( בחכ"א ומש"כ בזה )פכ"ה סי' סג( המהרש"לבשם  )ס"ק ד(
 קנ"ט.

 לכתחילה לערבבושאי מעתה אם ר ,וטעם התבשיל ואינו מרגיש כלל טעם חלב ",בן יומו"וונא שבישל בסיר חלבי גיש לדון בו
  , דהרי אין כאן טעם חלב כלל.)אף לדעת הרמ"א( עם בשר

מותר. איסור ר מין בשאינו מינו יטעמנו נכרי, אם אומר שאין בו טעם בהיתדאיסור שהתערב  סי' צח סע' א() שו"עבבואר הנה מו
וכל זה הוא . , ע"כדליכא למיקם אטעמא, משערים בס' וכן אם הוא מין במינו. ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו, משערינן בס'

 .)צז:( חולין ש"ס ע"פ
 שם() הרמ"אפסק  טעימת עכו"ם וע"כ תמיד בעינן ששים. וכן לסמוך עלנוהגים  דבזה"ז אין )או"ה סי' אלף רסג( האגורכתב אלא ד

ספרד נוהגים כדעת בני  שבזמנינו אף ,ועוד )סי' קה ס"ק ט( פר"תב ,(סי' פז ס"ק כד) בפר"חאלא דעי'  ,ודלא כהשו"ע דלא חשש לזה
ורובן יודעין מנהג  ,תומו מסיח לפייהיה  שהעכו"ם כי יש סוברין דבעינן ,טעם המחמירים )שם אות ג( הב"ח וביאר .הרמ"א

)שם ש"ד ס"ק  ובפמ"ג )רסי' צח( בחי' רע"אועי' עוד טעם ] היהודים ולא הוי מסיח לפי תומו וגם אינו מצוי בכל שעה שמצטרך, ע"כ

כן נקט דאין אנו נוהגין לסמוך על עובד כוכבים להקל, ואף כשיש ס' אין אנו נוהגין להחמיר. ו ש"ד ס"ק ד( שם) בפמ"ג עוד 'עיו .כט(
 .[ו"ד(' קב ארוך ס"ק יד ד"ה גם מש"כ הח, וסי')סי' סט ס"ק סא ד"ה אך נר היד יהודה

 הב"חוכ"כ  .שפיר דמי ישראלבטעימה ע"י אבל  ,עכו"םלא דמשמע דעד כאן לא החמירו האגור והרמ"א אלא בטעימה ע"י א
]אולם לענין עכו"ם אם בעינן בקי בטעמים הדבר  האפי' אין הישראל אומן בטעמים סמכינן עליד (ה ס"ק)שם  ך"שהו )שם אות ג(

 . י"ל דמהני ,)אם איכא טעם בשר או חלב( התיר דבר טעימתנ"ד דהוי ב לפ"זו .תלוי בפלוגתא, ועי' לקמן, ואכמ"ל[
עד  שחתכם בסכין של בשר בן יומו, או שאינו מקונח, אסור לאכלם בחלבדברים חריפים פסק דש סע' א( סי' צו) שו"עבעי'  מנםא

]ועי'  שיטול ממקום החתך כדי נטילת מקום, שהוא כעובי אצבע, או שיטעמנו ולא יהא בו טעם בשר, שאז מותר בהדחה, ע"כ
 . [הוכיח מהפמ"ג דלא כהרע"א )שם בביאורים( לחןשבבדי הה. אולם מקום הנטילשצידד שצריך לטעום כל  )שם( ברע"א

אם כבר  מ"מ היינו דוקא ,דאע"ג דמבואר לעיל דסמכינן על טעימת ישראל סא( כלל) התורת חטאתע"פ  )ס"ק ה( הש"ךוכתב עליו 
 .אין לטעום על דעת לערבלה ילכתחאבל  ,שוב בישלו עם המין השני דאז סמכינן בדיעבד על טעימתווטעם ולא הרגיש טעם 

 היש"שו] (ש"ד ס"ק ה) הפמ"ג, וכ"כ בקיאין כ"כ לסמוך אטעימה לכתחילה ין אנואדשם  תורת חטאתב ובטעם חומרא זו מבואר
 עיי"ש[. ,)ש"ד שם(פמ"ג ה דבריו צ"ע וכמו שתמה עליו 'ולכאו היינו כי מ"מ משהו איכא.ד 'כת (ס"א 'פכ"ה סי)

וטועמו  חסרה המרה קורע הכבד שתי וערבסימן מ"ב סע' ג' דבהמה שבשו"ע  מהא דמצינו צ"ע על דברי הש"ךולכאורה 
 ,זו לסמוך אטעימה יםיכולאף בזה"ז ד )כלל פח דין ד( בתורת חטאתואם לאו טרפה. וכתב  ,רהכש בלשונו, אם יטעום טעם מר

מבואר דאף  .ס"ק ב() הט"ז. וכן הביא קלהיש ל ניטלה המרהבהמכשירין דעת  "בצירוף"מ"מ  דאע"פ דאין אנו בקיאים בטעימה
בכור ה כן פסקו .שהקל אף ללא צדדים אחרים, ודלא כהש"ך הנ"ל צדדים להקל עוד על טעימת ישראל לא סמכינן אא"כ איכא

 ., וצ"עהרמ"א הנ"ל ע"פ חולין צו הביאו הפת"ש סי' צח ס"ק ג( ')חי שור
אין לסמוך כי אם במומחה ויודע  בלשון לחיכה טעימה ע"י ויישב דדוקא לענין )סי' מב מ"ז ס"ק ב( הפמ"גשו"ר שכבר עמד בזה 

 .בזה כל אדם בקי וטועם הרבה אבל כשטועם ע"י בליעה ,להבחין
 מומחה אינו מומחה, אבל כשאינו בולע בעינן 'על ישראל הטועם ע"י בליעה אפיבדיעבד לפ"ז יוצא דלמעשה יש לסמוך ו

דטעימת ישראל  סי' קו אות ג ד"ה והנה(על ) רע"אהו )סי' צב חי' ס"ק ב(החו"ד , (וכג )סי' צב ש"ד ס"ק א פמ"גה נקטו למעשהוכן  .בטעמים
 )סי' צו ס"ק י( בדרכ"ת 'עי , מ"מלה אפשר לסמוך אטעימת ישראלילכתח 'אפיהביא ראיה מהגמ' ד )סי' צו( פר"חשה "פואע מהניא

 .מצדד דטעימת ישראל אינה מהניא בזמנינוד ז(צב ארוך סס"ק א וסי' צו ס"ק  )סי' צח ס"ק ה, סי' כהיד יהודהדלא זה ל כו .שדחה דבריו
שסמך על טעימת ישראל, אלא דהתם מיירי לענין  ()שם א"א ס"ק כט הפמ"ג בשם סח( ס"ק )סי' תקנא שעה"צהושוב העירונו מדברי 

  .טעם בשר בתבשיל בט' הימים
]וק"ו  " על טעימת ישראל במקום דאיכא עוד צדדים להתירלהילכתח, דסמכינן אף "הנ"ליש ללמוד מטעימת הכבד  כמו כןו

כ"ש הוא לטעימה ע"י  ,אע"פ שהיא טעימה גרועה כמבואר בפמ"ג הנ"להוא אם על טעימת ע"י לחיכה סמכינן בצירוף צדדים 
גופא דאע"פ  )סי' פט ארוך ס"ק ה ד"ה מיהו( יד יהודהבכן מצינו ו .בליעה שהיא טעימה מעליא דיש לסמוך בצירוף עוד צדדים[

 .עיי"ש ,על טעימת סתם ישראל לענין המתנה מבשר לחלבאפילו  לכתחילה סומךטעימת ישראל בשמחמיר טובא 
רשאי לטעום המאכל ואם טועם דדהדין הוא  ,וכגון אטריות וכדו')פרווה( מי שבישל בסיר חלבי מאכל סתמי בנ"ד דולפ"ז י"ל 

דנ"ט בר נ"ט אסור  לרמ"א)אבל אם טועם טעם חלב  לערבבו עם בשראף לרמ"א  להישאין בו טעם חלב כלל רשאי לכתח
ונת טעימה אף שלא הרגיש טעם י"ל דאין לסמוך על טעימה זו כיון שלא נתן דעתו ]ואם אכל ללא כו .לה לא יערבבנו(ילכתח

דהתם איירי בטעם איסור ללא  ואע"פ ,)ח"ג סי' שעז( במהרש"םכמבואר  אך אם טעמוהו כמה בנ"א שפיר דמי ,להבחין בטעם
)שם ס"ק א(  ובבית הלל )סי' צח ס"ק ב( ברע"אנד"ד קיל טפי מסתבר להחמיר שיכוון לטעום לצאת מכל ספק. ועי' עוד בזה וכוונה 

 .     [)סי' קכט( ובבית יצחק
ין לסמוך על טעימה כיון שטעימה בזה"ז תלויה ופסק דא עמ' כז הגה קיד( הבית בכשרותו) הגרנ"ק שליט"אשכבר נשאל בזה  ושו"מ

דהיום לא סמכינן על  שם(בכשרותו  הבית) הגרח"ק שליט"א נקטבמח' אין להקל אלא בדוחק גדול או בצירוף כמה ספיקות, וכן 
דאפשר כדברינו הנ"ל  גרמ"ש קליין שליט"אה וכן שמענו בשם חוקי דעת(ספר ) הגרח"פ שיינברג זצ"ל תאולם דע. קפילא ישראל

 ולמעשה מסתבר דאפשר להקל בשעת הצורך. לסמוך בכה"ג על טעימת ישראל.
באמצע  )סי' פו ת יהודהחינוך ביה ר דמי. דהנהי" שפאשה" עימתע"י ט האם אף יש לדוןאכתי למתירים ע"י טעימת ישראל ו

  .מתולעים שאינן נאמנות שאין לסמוך על נשים דומיא דברירת קטניות לענין טעימת המרה הנ"ל 'כת (תשובה
יש צדדים  , אלא כי לענין בהמה שאין בה מרה וטועמים הכבד כדי להכשירה,ומטעמלא  בלא "ד ססי' ד(יו) זכרון יוסףה כן מסיקו

הרי הכא תלינן למימר ולענין ברירת דגים טמאים מתוך טהורים, ה נאמנת כמבואר ברמ"א סימן קכ"ז להקל ובכה"ג אשה אינ
היכן שאיתחזק ועוד ד .דמי ליה קאמרהבבסימן מ"ב, וע"כ יש לחוש דילמא  דודאי יורגש בה טעם מרירות כמ"ש הש"ך

וכבר הסתפקו הפוסקים אי מקרי בלא נמצאת  ,ה לתקן כמ"ש התוס' פסחיםבדבר שיש ביד אלאנאמנת אינה אשה איסורא 
 .)סי' מב ס"ק ז( הפת"ש. והביאו וא"כ אין הנשים נאמנות אלא בשלהם, ע"כ ,לה מרה איתחזק איסורא

וכן )דמש"כ בטעם הראשון להחמיר דהיכן דאיכא כמה צדדים אינה נאמנת  ,יברא די"ל דנ"ד אינו דומה להאי דינא של הז"יא

 ,תולין עצמן להקל בספיקות מחמת קלות דעתן כיאינן נאמנות ד היכןהיינו דוקא  ,לכתחילה( מתירים נ"ט בר נ"ט ראשונים רובד הוא בנ"ד
)ח"ז סי' קכו  בשבט הלוי לחלקוכ"כ אף אשה נאמנת, י"ל דדא דעת רוב הפוסקים מחמת דכן הותולים להקל  דאנו אכהמשא"כ 

 ליכא חזקת איסורדבנ"ד  לא שייךדאין זה בידה ואשה אינה נאמנת בכה"ג היכן דאתחזק איסורא,  בשכתטעם השני הו .אות ג(

 םתולעים כבר הארכנו בס"ד בגליון קכ"ו דלמעשה נשים נאמנות בבדיקת תולעיבדיקת דומיא דהנ"ל  הבלח"י]ומש"כ לאסור 
  .עיי"ש מילתא בטעמא[
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