
  

ששה מתפללים וד'  
משלימים לעשרה האם 

  חשיב תפילה בציבור 
  

ברין ואין פורסין על שמע, ואין ע[מגילה כג:]    תנן
קורין  ואין  כפיהם,  את  נושאין  ואין  התיבה,  לפני 

מפט ואין  מעמד יר בתורה,  עושין  ואין  בנביא,  ין 
אבלי ברכת  אומרים  ואין  ותנחומי ומושב,  ם 

פחות   בשם,  מזמנין  ואין  חתנים,  וברכת  אבלים, 
  מעשרה. 

התוס'   פורסין]  וכתבו  ואין  ד"ה  פי' [שם  ר"ת 
סגי, אחרים  שלשה  עם  שמעו  שלא  דבשבעה 

סופרים   במסכת  איתא  ה"ז]  וה"נ  רבותינו [פ"ו 
ונו בשבעה,  אומרים  טעם תנשבמערב  ין 

עם   בהתנדב  בישראל  פרעות  בפרוע  לדבריהם 
דא ה'  בששה  ברכו  אפי'  וי"א  תיבות,  ז'  יכא 

משום דברכו הוי השישי, ור"ת כתב בספר הישר 
עד  תיבות  חמש  אלא  דליכא  משום  בחמישה 

שמע שלא  בשלשה  אפי'  ונ"ל  והכי וברכו,   ,
עשו  שלא  בישראל  פרעות  בפרוע  דקרא  פירושו 

לעשו עליהם  שמוטל  לברך ת  מה  העם  יתנדב  אז 
ותל התנדב,  עד  תיבות  שלש  אלא  וליכא  מידי ה' 

אחד שלא שמע  אפי' בשביל  רש"י פירשו משמו 
ששמע  אותו  ואפי'  שמע,  על  לפרוס  הם  יכולים 

  כבר יכול להוציא אותן שלא שמעו. 
סופ  במסכת  איתא  לפנינו  ר והכי  פורסין   -ים  אין 

עוברין  ואין  בישיבה,  ולא  בעמידה  לא  שמע  על 
ואין פנל וכו',  כפיהן  את  נושאין  ואין  התיבה,  י 

ו קדיש  רבותינו אומרין  מעשרה.  פחות  ברכו 
טעם  ונותנין  בשבעה,  אומרים  שבמערב 
עם   בהתנדב  בישראל  פרעות  בפרוע  לדבריהם 

ב  ששה,  אפי'  וי"א  התיבות.  כמנין  ה',  כו ר ברכו 
עשרה   או  תשעה  שם  שיש  ובמקום  הוא.  ששה 

ו קדיש,  בין  ברכו  בין  התפלה  לאששמעו  חר 
וענו  קדיש  או  ברכו  ויאמר  מאלו  אחד  עומד 

  צא.  אחריו י
הרמב"ם   ה"ד]  וכתב  תפילה  מהל'  היא  [פ"ח  וכיצד 

תפילת הציבור, יהיה אחד מתפלל בקול רם והכל 
גדולים   מעשרה  פחות  כך  עושין  ואין  שומעין, 

מקצתן   יובנ היו  ואפי'  מהן,  אחד  וש"צ  חורין, 
חובתן   ידי  ויצאו  התפללו  בהן משכבר  לימין 

עשרה, והוא שיהיו רוב העשרה לא התפללו. וכן 
ומברך אי בתורה  קוראין  ולא  קדושה,  אומרין  ן 

אלא   בנביא,  מפטירין  ולא  ולאחריה,  לפניה 
  בעשרה.  

מברך  אחד  יהיה  דלא  הרמב"ם  כתב  ובה"ה 
והכל שמע  אמן   ברכות  אחריו  ועונין  שומעין 

  אלא בעשרה, וזה הוא הנקרא פורס על שמע. 
מדברי [שם]  הכ"מ  ב  וכת הרמב"ם  דברי  דמקור 

ו ומ"ש  במגילה.  וכו' המשנה  מקצתן  היו  אפי' 
דבכל  משום  כי"א  ופסק  סופרים,  ממסכת  מקורו 

  דוכתא אשכחן דרובו ככולו. 
ו'  דאיכא  דכל  נראה  הרמב"ם  לשון  ומפשטות 

התפללו חשיב   שלא  לעשרה  להם  משלימין  וד' 
  תפילה בציבור. 

אדם   בחיי  פסוקיאולם  ה"א] ד  [הל'  י"ט  כלל  זמרה 
י"ח  -כתב   תפלת  הוא  בצבור  התפלה  , ועיקר 

גדולים   שהם  אנשים  עשרה  שיתפללו  דהיינו 
ביחד, ולא כמו שחושבין ההמון שעיקר להתפלל 
וקדושה  קדיש  לשמוע  משום  רק  הוא  בעשרה 

מ אינם  ולכן  רק קוברכו,  ביחד  להתפלל  פידים 
  שיהיה י' בבית הכנסת, והוא טעות גדול. 

א סגי שיתפללו ו' ביחד (ודוחק לומר דלומשמע  
ם כי' מחמת דרובו ככולו). בדברי החיי"א דו' דינ

פסקים סי' ז']   –[לגר"א רוגלר זצ"ל  וכ"כ ביד אליהו  
שלא   אנשים  שבעה  או  דששה  פשוט  כדבר 

א"א   התפללו,  ושלשה  מצות  להתפללו  רק  קיים 
לתפלה  עולה  זה  אין  אבל  וקדושה,  וברכו  קדיש 

תפללו עשרה אנשים ביחד, שאין שיבציבור כ"א  
ממש, וזה ברור   מקרי תפלה בציבור כ"א בעשרה

  בלא ספק.
בשו"ע   ס"א]והנה  ס"ט  בנ"א   - כתב    [סי'  יש  אם 

שמעו  ולא  ביחיד  עצמו  בפני  אחד  כל  שהתפללו 
אחד   עומד  קדושה,  ולא  קדיש  ואומר מלא  הם 

יותר,   ולא  אור  יוצר  ראשונה  וברכה  וברכו  קדיש 
פורס נקרא  פרוסה ע  וזה  חתיכה  לשון  שמע,  ל 

לאחר  ממנה.  קצת  אלא  אומרין  שסיימו   שאין 
וזה   קדוש,  ואתה  וקדושה  גבורות  אומר  יוצר 
אלו  דברים  ועשין  ואין  התיבה,  לפני  עובר  נקרא 
וצריך  שבקדושה,  דברים  דהוי  משום  מי'  בפחות 

העשרה, ולחז רוב  דהיינו  שמעו  שלא  ו'  אחר  ר 
אח בשביל  אפי'  נמצאים  אינם  שמע ד  ואם  שלא 

  אומרים וכו'. 
המג"א   שם  ד']וכתב  שם  [ס"ק  אין  שלא    דאם  ו' 

מיד  יתחיל  רק  בלחש  הש"ץ  יתפלל  לא  התפללו 
  בקול רם, דהא עיקר הכוונה משום קדושה.

ו'  איכא  אם  בין  נפ"ק  דאיכא  בדבריהם  ומבואר 
התפלל לא ושלא  אולם  פחות.  איכא  אם  ובין   ,

  נתפרש להדיא גדר הדבר.
ס"ובגר"ז   יחיד   -כתב  ס"ה]  ט  [סי'  שאפי'  אע"פ 

א שמע קדושה שהתפלל כבר בפני עצמו אלא של
כל  ולהתפלל  ולחזור  התיבה  לפני  לירד  יכול 
התפלל  לא  אם  מ"מ  הקדושה,  בשביל  התפילה 
יש  אא"כ  תחילה,  בלחש  להתפלל  לו  אין  עדיין 

רוב מנין שלא התפללו עדיין שאז הם    םששה שה
ה ואח"כ ילכמו ציבור גמור ומתפללים בלחש תח

    חוזר אחד מהם התפלה בקול רם. 
המשנ כתב  ח']"ב  וכיוצ"ב  ס"ק  וכתב   -   [שם 

התפללו  שלא  ו'  שם  אין  דאם  נ"ל  מיהו  המג"א 
רם,  בקול  מי  יתחיל  רק  בלחש  הש"ץ  יתפלל  לא 

  בס"ד 

  מיקתאע תאמעש

   בשבת מרכזית האם מותר לחמם ידים רטובות ע"ג הסקה
  . בדיעבדו.  .להיח דבר לא מבושל על הסקהה.  . מבשל או מבליע ומפליטד.  .עירוי הזחלג.  . אמבטיג.  . עירוי מכלי ראשוןב.  .יבוש בגדים סמוך לאשא. 

  יבוש בגדים סמוך לאש א. 
החורף  מ בימי  הקוצוי  ל  רדמחמת  בעוד  וכמו    הסקה","כגד  רטובות  ידים  חמם  רוצים  ההסקה  כגד  להתחמם  רוצים  פעמים  כן 

  מחום ההסקה. מתבשלים ה דדלמא יש לחוש משום איסור בישול מחמת המיםש לדון אם שרי לעשות כן וי שהבגדים רטובים,
מו)    שו"עהוהה   סע'  שא  ע"פ  (סי'  תלד)  המרדכיפסק  סי'  במד  (שבת  השרוים  לגבם  םיבגדים  אסור  לאש,  ומשום    סמוך  בישול  איסור  משום 
  וסיף ה ו)  ס"ק קע(  המ"בכן פסק  ו  .שאין בישול אין ליבון  םבמקוד משום בישול  במקום שאין היס"ב ליכא    דמ"מ  (ס"ק ז)  המ"א וכתב  .  מלבן

  ' אפי   בהם  היכן דהיד סולדתד, ע"כ. ועיי"ש  משום מראית העין דאם שוטחם כדרכם אסור    ,שלא ייחם דרך שטיחה  דבכה"ג שרי בתאי
החום גד  עומד  הוא  אם  בהם  לבוש  לדברי    )שם(  בשעה"צועי'    .אסור  כשהוא  דאפי  ר"האשציין  דאפשר  רק '  שמסתפק  בעמידתו  כוותו 

ר תומלהחליף בגדים  דאם אין לו    (אות ב)היפ"ל  כתב בשם    (שם אות רסו)  ובכה"ח  ., יהיה אסור משום פסיק רישאלחמם את עצמו ולא לגבן
ולגב   להערים  יכול  זה  דבאופן  האש  אצל  כדרכו  יושב  הקור  בזמן  והוא  מעליו  יסירם  לא  ואם  גוי  ע"י  בא לגבם  כאלו  המדורה  גד 

קכ(בערוה"ש    עוד  עי'ו  .להתחמם, ע"כ אלא דדברי המ"א צ"ע דאמאי הא בהא תליא,    דליבון תלוי בבישולה"ל  שגם פסק כהמ"א    )אות 
    .(פ"אהגה קכז ופט"ו הגה לא) שכ"כבו  סי' יח)  הח""ח (או  באג"מועי' בזה 

אמ   בחת"ס  עי'דאלא   מד"ה  צב  סי'  ר בשבת אי מה"ט  ו  מה"תבישול  מתאדה ליכא איסור  הדבר  בששקט    )ג"אע  ם(יו"ד    עובר על ו  המדליק 
צריכים   ווהי  היה בעולם  דבר המבושלומלאכת שבת בעין שיהיה כיוצא בהן במשכן ושם היה בישול הסממי'  בכי  הבערה    עלבישול רק  

ישל הדבר  משא"כ כשכלה והולך ואחר הבישול לא שאר בידו מאומה אע"פ שמ"מ ב  ,לו וכל בישול שכיוצ"ב חייב עליו אפי' כלי מתכת
ע"כ.   להקשות  אולם  ההוא,  דבאין  במדדלעיל  מהא  ו  י רעל  השרוים  לגבםד  יםבגדים  לאיבודאע"פ    אסור  הולכים  בגד    ,שהמים  דשאי 

דגם התם הבישול הוא "י אידוי המים   י"שבר, עיי"ש  סיכתאד  בהא  (עד:)   בש"ס שבת  דומיא דהא שמארו,  גדהם תיקון לבים  המ  יאידוש
  . )סי' שכו ס"ק יז( במ"ב עוד ועי' .(ח"ט סי' קו) בשבט הלויעי' ו. יכתא ע"י האידויא ומקרי בישול מחמת ריפוי הסשל הסיכת

ום שמצא רוחץ מש  ,אם לא יגבם תחלה יפה  טילה האחר    חמם ידיו אצל האשצריך ליזהר שלא ל ק ד ספש  סע' ה)  ו(סי' שכ  בשו"עעוד  ועי'  
  בחמים שהוחמו בשבת.

בג ידירטובים  דים  ומבואר דאסור לחמם  המצויות  סבה  שייך אף  זהור  איסהאם  יש לדון  דאלא    . ליד "האש"  ותרטוב  םאו  חימום  קות 
וכדו' פועלים ע"י תור המחמם    רה. דהה הסקות מרכזיותוד המדן זה דומה למתחמם כגידאפשר דא  ,יוקרס וכדו'בהרבה מקומות או  

הרדיאטו לתוך  ציורות  דרך  עולים  המים  ושוב  המים  בבתים,  ריםאת  מתחמ  הממוקמים  החמיםמוהם  המים  מכח  יש   ,ים  וא"כ 
השמא  ד  סתפקהל "לבשל"  וצר  החום  בידו  משו  ה.עצמ  אשהכמו  אין  בהם  דאין  ימא  דמותר  ,בישול  םואם  ידים    םכגד  םמלח  י"ל 

אות    ברע"אוכמובאר    עכ"פ שלא עשו בהם מעשה כלל,  בהיתר  מי ההסקה יתחממוד   בגווא  ות,רטוב  שכו  ע"י שעון   וכגון שהוחמו  ,ב)(סי' 
(ח"ב   "יבמחועי'    .שפסקו דמים שהתחממו ע"י שעון שבת מותר לרחוץ בהם מיעוט גופו, ואכמ"ל  )ות זא  (ח"ב פכ"א  ארחות שבתעי'  [בת.  ש
  מבשל בב"ר ס"ק קכז) (  ובשביתת השבת (מל' מבשל הגה סו)  באג"ט,  (סי' שכו אות י)בתהל"ד  (ואע"פ שהמים שבידיו מתחממים בשבת יעוין    .]' ב) סי 

בכה"ג.  דמבואר טואות    ד"י(פ  בשש"כ   "כוכ  דמותר  בהגה  ועיי"ש  דבריהם)  ויט  ה  חמים    ע"פ  מים  שמערב  מבשלדבגווא  מים (וכגון    םישאין 
ים  י)  מכלי שה שכתב שם בהגה ט"ו,  אלא ד.  רחיצה  איסור  ליכא משום  אף שהמים יהיו יד סולדת בהם,במים צולפי הסברא הראשו

  ). ואכמ"ל .את הידים שבלי אלא מחמת הקורה לרחיצם  דהרי י"ל דבזמיו איו ראה  שמכוון לחמ  צ"ע אם שרי ב"ד
    ןושעירוי מכלי רא . ב
כבר  וקלי הבישול  אלא ב, אולם כלי שי איו מבשל  כמבואר בסימן שי"ח סע' ט'  הוסר מהאש בכחו לבשל  ע כלי ראשון אף אםדויכ הה  ו

   .מים אין בכלל קלי הבישולד  (שם ד"ה ד"ה אסור) הביאור הלכההביא 
חלק ראשון  מכלי  עירוי  ככל  אבל)  ה " בתוד  מב:  (שבת  ם"הרשב   דעת  ,יםהראשוו  ולעין  דאי   ידדיו  מבשלשי  דאול  .ו  שם   ר"תעת  ם  (תוס' 

(סי'    בשו"עלעין שבת פסק    למעשהוכדי קליפה.    מבשל  ר"מכ  דעירוי  (תוס' לט. ד"ה כל, ומב: ד"ה אבל)  ור"י  זבחים הובא מי ברא"ש פרק ג' סי' ט"ז)
י) סע'  קליפה.  שיח  כדי  עד)    שם(  "בבמין  יעו  דמבשל  ואיןד שמבואר  ס"ק  להלכה  עיקר  ר"ת  גורמ  דעת  החולקות  אע"פ    ,ספק  ותשיטות  וע"כ 

יד)פמ"ג  ועי'    .דלעין מעשה שבת מקילין במקום פלוגתא מ"מ הכא אם עשה כן בשבת האוכל אסר סס"ק  א"א  שיח  ן אפילו דהדין כ  (סי' 
   כלל. לשבדלא מ(שם)  במ"בהקילוח פסק  "פסק "רוי שאבל בעי ח,ילוהק "לא פסק"אלא דכ"ז בעירוי שבעירוי מתולדות חמה. 

ימ הא לדו  ש עתה  כן  דים  האם  בציורות  וזורמים  הסקה  בתור  המתחממים  האש  שים  מם מים  ראשון ע"ג  לבשלבכלי  שהרי   , שבכחם 
מחוברים   מתחלהם  שבו  שם  מיםזורהוהמים    ,המיםם  מימתור  המצאים  למים  מחוברים  דלמ  ,בהם  על כיון  א  או  זורמים    שהם 

האור מחמת  חמים  שאין  שימכ  ,הציורות  בכלי  ש  ,להודייין    ים  בכיון  אין  דהועתה  בציורות  אלא  אחר.  תור  ככלי  ואע"פ  י 
(ח"ג  בקובץ תשובות  . וכן פסק  (ססי' תא)  במור וקציעהאר  כמבו  דדייין להו ככלי אחלא  שהציורות מחוברים ע"י הברגה בחוזק מ"מ  

(סי' תא    בהגהות ר"ב פרעקל  ,(ח"ג קיב)  מהרש"ם, בס"ק טז)(סי' צב בביאורים    ד" ובח  ,ח"ו סי' ב' אלפים שח)(  ברדב"ז   עוד  ועי'  .ת ג)פא או '  סי 
  . פא)  סי'  (ח"ה יצחק במחתו (פסח פ"י ס"ק יג) חוט שיב ,ס"ק כט)

  אמבטי . ג
שי)    ברש"יו  מצי  והה בכלי  ד"ה  דש(מ:  ש כתב  לה  אמבטי  משכין  חשיב המעי  מןהחמין  שין  ראשון  ככלי  בווהה  פ  'אע'ד   מים  רתחו 

האור  הושהעבירו כתב  מבשל  מעל  דבריו  וע"פ  ע"כ.  לג)    המ"א,  ס"ק  שיח  שהומשכו (סי'  חמין  של  אמבטי  לתוך  צוים  מים  ליתן  שאסור 
וכן    .רי רש"י ל בדבוכ"  אשהאמבטי הוה ככלי ראשון שהוסר מהכי    דהייו טעמא(שם)    פמ"גב   וביאר  .דאיכא משום בישול  מחמי טבריה

  .  (ס"ק עה)  המ"בפסק 
  עירוי הזחל  .ג
קפא)  תרוה"דביעוין  ו ד  (סי'  ה"ל  רש"י  דברי  ע"פ  ראשוןשכתב  מכלי  האש  קילוח  אחר,    שע"ג  למאכל  עד  ומשם  הכירה  ע"ג   חשב הזחל 

זה שו  שמבשל.  ראשון  כלימ  עירויכ   קילוח  מהתםכתב  ראיה  דליכא  ימא  אם  דאף  בטבעד  ם  שאין  טבריא  חמי  שש  שאי  קרקע להן 
כל טיפה וטיפה אחרוה איה מחת את  כי    מ"מ הדעת וטה כן  ,קע ולא דמי לחמי האורבע מן הקרן עולה וותחשהרי כל רתי  ,מקררתן

להתקרר שלפיה  פירשו    ,הראשוה  וש"מ)    התוס'שהרי  ד"ה  מ:  איד דהא  (שבת  שי  איו  כלי  האש  אצל  עומד  דאיו  משום  הייו  מבשל  ו 
קדירה  קלוח מ ד  סע' ז)(  ב"סי' צ בהרמ"א  רר, ע"כ. וכן פסק  האש שולט שם איו מתק  תקרר משמע דאם עוד היה כח לך ומהומחזיק חומו ו

   , ע"כ.בקדירה והקדירה הצות אסרה, אם היד סולדת בקלוח הוגע כעירוירותחת שהלך אל קדירה צות, אם לא פסק, הוי 
  מבשל או מבליע ומפליט. ד

דאמבטי   ואע"ג  ,)אף כשהוא התתאהמכ"ר    "כעירוי"זחל דיו  ד  סי' צב ש"ד ס"ק לח)(מ"ג  פב  ועי'(עירוי הזחל מבשל כדי קליפה  דומבואר  
דרך מקרה   אהוהעירוי  דהיכן ד  סבראו מקדהתרוה"ד והרמ"א חיל  ח"ד סי' מו אות ג)(   במחת יצחקדיה ככלי ראשון המבשל בכולו ביאר  

בתדירא הולכים  הרותחים  שהמים  היכן  אבל  עירוי,  דין  רק  לו  האמבטי    עשו  ותין  של  הדפות  חמים  גם  בכולו והסילוות  מבשל   ואז 
  .  , ע"כ' כלי ראשון אות א)לה( בחמודי דיאלוכמ"ש 

  על   חלב  של  ולא  בשר  של  איןש  רותחים  מים  עירה  דאם(שער לד אות כא)    או"הה  שפסק ע"פסע' ג)  (  ה"סי' צ ב  רמ"אבמציו  דהרי    אלא דצ"ע
 זה  יבלעו, עליהם  שמערה שהכלים  שיעשה ממש ראשון ככלי עירוי  דאין, שרי הכל, בהם דבוק ןשומ וילואפ, ביחד חלב  ושל  בשר של כלים

 בא ש  הכלי   רק  לאסור  אין  היתר  של  כלי  על  איסור  של  מכלי  במערה'  דאפי  תורת חטאתהרמ"א ב  ע"פ  (ס"ק יח)  ש"ךה  והוסיף  מזה, ע"כ.
  . י) (סי' שיח סע' ברע"א  אווכן ה .כ"ע ,הזחל ממו איו אוסר קילוחאבל  עליו העירוי קלוח
, ורצה ליישב דהרי  ראשוןכלי  עירוי מדס"ל דעירוי הזחל דיו כבסימן צ"ב  דברי הרמ"א ה"ל  דזה סותר    (סי' צה ש"ד ס"ק יח)  בפמ"גועי'  

שם סיים  משמ ררמתק  אין  שולט"  אש"  כח  עוד  דאם  משמע  "'כו  האש  על   העומד  לוחמקי  וזחל  וזל  וקילוח  "הואיל  התרוה"ד    הא   ע, 
  מ"א הר  שהרי  תירוץ זה  ה. אלא דשוב דחשי   כליכ  דיו  לכלי  שהגיע  קודם  קר  מקום  ג"ע  וזחל  הקילוח  פסק  שלא  ףא  ג"כה  מהאש  סלקו

   .בסימן צ"ב סתם דאף אם הקדרה איה ע"ג האש הדין כן 
שבו זחל   רקעקהמשאיו יכול להתקרר    רי רקאמוהרמ"א לא ק "דהקושית הפמ"ג, וכתב דהתרומי הקשה  ס"ק כג) (סי' צב ביאורים    והחו"ד

אבל בהא מודים שבודאי   ,ויכול להפליט או להבליע  ,מאחר שהטפה האחרוה איה מיחה הראשוה להתקרר כמ"ש התרוה"דהקילוח  
להך   הי יא ראמבממות בכלי ראשון שדפותיו הוחמו באור, ואף דהתרוה"ד  ת המחיו יכול רק מה שיש לו דפודלבשל א  איו יכול לבשל

מ"מ האו"ה הרמ"א והש"ך חולקים עליו   ,מ"מ הא סיים בעצמו דראיה זו דחוקה, ואף דס"ל דמבשל   , מבשלקרי ליה  דיא משבת ושם  
עירוי הזחל איו אוסר א' שזהו פעולת בישול,  כלים דסימן צ"ה ה"ל דבעין שיהיה מפליט ומבליע כבומש"ה    ,בהא וס"ל דאיו מבשל

    .(על סי' צה) יוה  כפיה יובדרך זה כתב מ ע"כ. מותר,ת וכן לעין שב
  אולם   . יע ומפליטדעירוי הזחל איו מבשל אלא מבל  ת החו"דע בליעה ופליטה באיסורים כד  לעיןשפסק    )(יו"ד ח"א סי' מב עף ב  באג"מ  ועי'

  שלא   בשר  על  פל  ואם,  ראשון  מכלי  רותח  חכקלו   ל"דהו  פשיטא,  חמים  מים  מברז יםהבא  רותחין  דמים  ' קג אות ה)(ח"ג סי   השבט הלוידעת  
הגריש"א   דעת  אמם  עי' עוד בדבריו שם בח"י סי' קט"ז.[ו  , ע"כ.תקרר  לא  ז"עי  חם  צור  בתוך  דמקלח  משום  ואם,  קליפה  צריך  מלח
הרב    זצ"ל בשם  מה  הגה  צה  סי'  על  יעקב  שליט"א)(אהל  מורגשטרן  ציור   דוד  דרך  הבאים  הברז  של  חמים  ראשון.   דים  אולי  ות דמים  ככלי 
וטעמו כי המים שבצורות  כמו עירוי מכלי שי    דיםדקט    ח"ג פ"י הגה יא ד"ה ועוד יש לצרף להיתר)ח"ב פ"ל הגה כט ד"ה וראה ו(  ר לציוןו אוב

 יון לצ  ר האו  הודי  רת יוצאת מעל התורצהיכן שה. ולפ"ז  החום לעלות  ערו שטבמצאים תחת לדוד ואין חום המים שבדוד מגיע לציו 
  . ]הסקה עולים היוצאים מתור דחמיר כי המים

דעירוי  יוצא  במח'    ולפ"ז  תלוי  הרמ"א  הזחל  דברי  בביאור  והחו"ד  לבשלהפמ"ג  בכחו  ד  .אם  דראה  להחמיר  לעין  אלא  יש  ודאי  שבת 
יש  ד  צירות  דרך   זהברמהיוצאים    םיים חממ  לעין  כתב דפו"ח אות מז)  (פ"א אות מא וב  בשש"כ, וכן  )אות ד  שם(  במחת יצחק  וכן פסק  דמבשל.

אם   ארוכים,  ציורות  דרך  עוברים  הם  אם  גם  ראשון,  מכלי  הבאים  כמים  שדים  ולומר  לגביהם  שהיד לחשוש  כדי  חמים  הם  אמם 
  . , ע"כסולדת בהם

     על הסקה ושלבדבר לא מ להיח. ה
מחמתו עומד   תמחממתה   הסקה א"כ י"ל    ,פה ותו לאילבכח עירוי הזחל אלא לבשל כדי קאמם לפי המבואר לעיל בדברי הרמ"א אין  

וע"כ   קליפה  בכחשוב  במקום  לרדיאטאור  לבשל  המים  אין  מחוץ  המצא  אמם  דבר  דהכא.  לדחות  טפי  יש  שמבשל   גרע  לחשוש  ויש 
כללדהרי    "בכולו" כמים טובא  חממתציורות  ה  בדרך  בכולו  דמבשל  בשם ודמי לאמבטי  יצחק    "ל  ג  שם(המחת    חזו"א לה  ו ימצו  .)אות 

רא  דקר  (טעמא  יא  לעמ'  אות  יוה  אות  חזו"א  דד  א)ההגות  לוס"ל  יש  ראשון  כלי  דין  אחר  כלי  לתוך  האש  ע"ג  העומד  ראשון  מכלי  מים   , המערה 
ככ"ר. חשב  הוא  וגם  מחברן  משמע  רוכדב   שהקילוח  י   פמ"גהמיו  סס"ק  ש"ד  צה  אות    דיאלחמודי  הוכ"כ    .ח)(סי'  ראשון  כלי  קע   א(הלכות    )כמ' 

 ואע"פ דפשטות דברי הפוסקים איו כן   .(ח"א סי' ריט) תשובות וההגותוב ט אות קפ"ח ד"ה שמעתי)א עמ' קמ (ח"  ביות רחוארב  י'וע ,גבדעת הפמ"

  ד ע'' | ה'תש   תצוה | פר'    ע"גקגליון  
 'הילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב ק



  

ר  הוא  בזה  בהחזרה  הכוונה  עיקר  קדושה,    קדהא  משום 
ויאמר הג' ראשונות בקול רם והשאר בלחש, אבל כשיש  

  ן הם כמו ציבור גמור. עכ"ל.  נירוב מ
דאי דכל  לשונם  מפשטות  שלא  ומשמע  מנין  רוב  כא 

שלא   כעשרה  זה  והרי  בציבור,  תפילה  הוי  התפללו 
  התפללו ומתפללים כעת יחד. 

ברכה   בעמק  זצ"ל  ועי'  פומרנצי'ק  ו  -[לגר"א  ס"ק  ] 'תפילה 
לענ"ד   נראה  העיון  דאחר  וכתב  אליהו,  היד  דברי  הביא 

לה וכתב  כן,  קטן וכלא  צירוף  גבי  הראשונים  מדברי  יח 
תפיל דמקרי  למנין,  י' וישן  כשאין  אף  בציבור  ה 

תפילה  דהוי  ס"ט  סי'  במג"א  משמע  ושכן  מתפללין, 
הוי  התפללו  שלא  מנין  דרוב  במשנ"ב  ושכ"כ  בציבור, 

  בציבור.   כציבור גמור ומקרי תפילה
המשנ"ב   העתיק  צ'  דבסי'  כ"ח]  איברא  דברי  [בס"ק 

דהיינו  ה  תפל  -החיי"א   י"ח,  תפילת  היא  בציבור 
גד שהם  אנשים  עשרה  כמו שיתפללו  ולא  ביחד,  ולים 

רק   הוא  בעשרה  להתפלל  שעיקר  ההמון  שחושבין 
רק  מקפידים  אינן  ולכן  וברכו  וקדושה  קדיש  לשמוע 

  שיהיו י' בבהכנ"ס וזהו טעות. 
כ לכאו' צ"ל דמ"ש בסי' ס"ט דכל שיש רוב מנין הם  " וא

היי גמור,  ציבור  קודם   נוכמו  בלחש  דמתפלל  הא  לענין 
לדעתו וא"כ  רם.  בקול  כוונת   שבמתפלל  לפרש  יש  ה"נ 

  הגר"ז. 
האג"מ   כ"ח]  ובאמת  סי'  תפלה  [או"ח  דמעלת  כתב 

סגי  ולא  מתפללין,  העשרה  כשכל  דוקא  היא  בציבור 
החיי"  וכמ"ש  מנין,  ומה   אברוב  המשנ"ב,  והביאו 

דבר לומר  לענין  רק  היינו  מנין  ברוב  דסגי  שהוזכר 
בקדושה. והטעם פשוט דלא שייך ענין רובו ככולו על ש

כשיש  שיעורים  ורק  מעכב.  משהו  אף  שיעור  דבכל   ,
והנידון   ציבור  לחשיבות  שצריך  הסך  כל  שהוא  עשרה 
הדבר  באמירת  מחוייבין  להיות  צריכין  כמה  רק  הוא 

כ אין ד שקדושה  נפטרו  כבר  (דאם  לאומרו  שיוכלו  י 
ציבור  כאן  שיש  אף  לאומרו  רובו   ),יכולין  שייך  בזה 

ש כמו  נידון  מחוייבין  דהרוב  דכיון  חייבין ככולו,  כולן 
  ויכולין לומר. 

הש"צ  מתפלל  התפללו  שלא  ו'  דבדאיכא  המג"א  ומ"ש 
כוונתו   אין  רם,  בכל  מיד  יתחיל  ו'  ובדליכא  בלחש, 

ל יצטרך  ו'  תפילה  הדבדאיכא  דין  משום  בלחש  תפלל 
צירוף ב  בציבור בלחש, אלא דבדאיכא ו' יש חובת צבור

עד י' לחזרת הש"צ מתקנה הקבועה לציבור בשביל אין 
קיאין וע"כ חייבהו לחזור ג"כ, אבל בדליכא ו' שליכא ב

דין חזרת הש"צ, רק שבשביל קדושה של יחידים רשאי 
לסדר  שיחייבוהו  מסתבר  לא  רם,  בקול  עוד    להתפלל 

  מתחילה. עכת"ד. 
משמע   הרמב"ם  דמלשון  כתב  ל'  סי'  דבסוף  אלא 

בלשון י   דבכה"ג ובפרט  בציבור.  תפילה  דין  לזה  ש 
רבי ופסק  שכתב  דוכתא  הכ"מ  דבכל  משום  כי"א  נו 

רק לענין קדיש וקדושה  הוא  אשכחן דרובו ככולו, ואם 
רש"י,  וכשיטת  באחד  אפי'  דסגי  לומר  מקום  היה  הא 

ומר קדושה, וא"כ משמע דקאי על אדהא יש י' במקום ש
לשון   וכפשטות  בציבור  דתפילה  הדין  מב"ם הר עצם 

הגמ'  כלשון  אינו  אבל  ככולו,  דרובו  הטעם  ע"ז  ושיין 
  דף ו' דאמר לעשרה שמתפללין. וצ"ע. ב

זצ"ל   אויערבאך  הגרש"ז  ה"ח]  ואף  פ"ה  שלמה  [הליכות 
נקט דששה שלא התפללו וצרפו עמהם ד' אחרים שכבר 

לה קדיש שהתפללו  שאומרים  אע"פ  המנין,  למת 
עד שיהיו י' ר  וקדושה וכו', אין להם מעלת תפלה בציבו

  מתפללים. 
ים מנין ולהיות  אלא דכתב דאעפ"כ ראוי לו לאדם להשל

מהו' המתפללים אם אין לנותרים ברירה אחרת ובלעדיו 
אותם   שמזכה  מה  כי  לגמרי,  בציבור  מתפלה  יתבטלו 

וכו', וקדושה  בקדיש  מצוותו    המתפללים  את  דוחה 
  להתפלל בצבור, אף אם הדבר קורה הרבה פעמים.

המנ ס"ז]  יצחק    חתאולם  שיירי [ח"ט  מדברי  לדייק  כתב 
ר"ס  כנה"ג   שלא   קכ"ד][או"ח  מנין  רוב  דאיכא  דכל 

דכיון  והעלה  ממש.  בציבור  כתפילה  חשיב  התפללו 
דיש   םדברמב"  אע"פ  ע"כ  בציבור,  תפילה  דהוי  מוכח 

א דאפשר, מ"מ היכא דלא אפשר  כלהחמיר לכתחילה הי
  נראה דהוי תפילה בציבור. 

שו"  נדפס  ושם  ת  והשתא  חי"א  א']  שה"ל  ס"ק  כ'  [סי' 
והשיב   בזה,  דסגי בדברי    - נשאל  כמפורש  המג"א 

הרב,  בשו"ע  למעשה  פסק  וכדבריו  מתפללים,  בששה 
כן   שפסק  ט'  סי'  ח"ב  יושר  אמרי  בשו"ת  ראיתי  וכן 

שיט לדחות  בכוחנו  ואין  טעם   תלהלכה,  בלי  המג"א 
מספיק, וראיתי בשו"ת מנחת אליעזר ס"ס ע"ז דפסק כן 

        למעשה. עכ"ד.' הל

  פיי מוסר
  תפילת ערבית (א)  -עיי שבת קדש 

  

ערבית   בתפילת "  -  שבת  בליל"  ברכו"  בעיית  הכווה
השליח  אחר לעות גדולה בהכה  עצמו האדם יכין דשבת

עד   עצומה   בשמחה"  ד וע  לעולם  המבורך '  ה  ברוך"  בור צי
בזהר   כמבואר,  דחול  מבערבית  עז  ויתר  שאת  ביתר,  מאד

כס   כאשר"  :וז"ל:)  קלה(  תרומה   פרשת  הקדוש
תחילת   אז ,  חדשות  בשמות  מתעטרים  כולם...  השבת

ולומר   הפים  בהארת  בשמחה  אותה  לברך  התפילה
כל   צריכים  וז   ברכה   כן   ועל"...  המבורך'  ה   את   ברכו "

צריכים   ובשמחה ,  הלב  ברצון  השבת  תבכיס  לברך  העם
כיסת   של   הזה  שבת  ברךיתש  כדי  זו  בהתחלה  להתחיל
  .  כראוי  קדוש  עם מן השבת
בכל   הולך  הקול ,  לברך  ישראל   כשמתחילים   הזו  בברכה 

אשריכם ,  השבת  כיסת  בקדושת  המתקדשים  הרקיעים
ברכו שית כדי  למטה   ומקדשים   מברכים  שאתם   קדוש   עם

,הקדושים  עליוים  ותמח  כמה  למעלה  ויתקדשו
ודי .  "אהב   בעולם  ואשריהם,  הזה  בעולם  אשריהם
  )ד,  ח העבודה ושורש  יסוד( ."זו  בהערה

יכוון "  ועד  לעולם   המבורך '  ה  ברוך "  עיית   וקודם "   -
בזה   במחשבתו  ויכוון,  יתרה  הרוח  תוספות  עליו  להמשיך
ישראל   כל  ועל   עלי   ממשיך  הריי :  עצומה  בשמחה  הלשון
  ) שם(". קדש  שבת דליל  התרי  הרוח  תוספות

  

 ים" עדערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המו
  

פ  "ואע  מ"מ הדבר חמיר טפי.  )חע  אות  (שבות יצחק ח"ט עמ' קכב, אשרי האיש ח"ב פכ"ג  זצ"להגריש"א    פסק, וכן  )שם(  מודי דיאלבחוכמבואר  
תולדה  ש היא  (דלדתוההסקה  האור  וההסת  תולדה  הם  דתולדה  דהמים  היא  ה"ב(  האו"שודעת  קה  פ"ט  איסור ד   )שבת  ליכא  בכה"ג 

כבתמה"בישול   מ"מ  ורדיםב  ארבומ ר  ,  הב"ח)  גית  משם  ומ"ש  ד"ה  ז  ססי'  ג  כלל  בזה  (או"ח  לחלק  הלוי  .דאין  ה"ב)   ובשבט  קא  סי'   (ח"ז 
זצ"לו ס"  הגרשז"א  שלמה  יז)  השבת  בשביתתעי'  ו  . יא.ב)  ק(שולחן  דשו"מ    .(אות  פז  בשש"כ[אלא  אות  החמים עולים כן  דהי   )(פכ"ג  שהמים 

דכיון שהאש שבדוד ההסקה אין בכוחה לחמם את המים שבגופי החימום וחימומם עשה רק ע"י    הגרשז"א זצ"ל  ע"י משאבה אמר
 ן כלי שי].אלא די ם המשאבה המעלה את המים לדירות אפשר שאין על המים שבגופי החימו

באים  ד  למעשהיוצא  מעתה   חמים  שהמים  ציב"ד  מתוורות  ע"י  ההסקההיוצאים  להחמיר    ר  להם  יש  בסמוך  לגב  בגדים  שלא 
(ומשום איסור רחיצה במים שהוחמו   דאיכא משום בישולידים רטובות    לחמם  וכן שלא ,  (כשמגיעים לחום של יד"ס)  השרוים במים

עתה  מתחמם  "ז כשמקור מים החמים  וכ  .מבשליםהם  יש לקוט שד  )וכדו'  וילרבהמהבאים  (ברז  המחמים    במיםהדין  כן  וו  .בשבת)
דע"פ    שם)(  "יחבמ. וע'  "דוד שמש"ועיי"ש לעין    מ"שם סוף הגה ק  "כבששכ  ים כעירוי מכלי שי, וכ"אבל בלא"ה דין המ  מכח האש

  . הולים אצל צישרי דכולם ח כרי י, אבל ע"ה"ל קט שאסור לפתוח ע"י ישראל ברז ההסקה בשבת 
 בדיעבד . ו

מאכל  בדיעבדשאלא   על  עירה  ש  אם  ד  ואיי"ל  הרשב"םאסר,  על  סמכין  לא  בישול  דלעין  איו   אע"פ  ראשון  מכלי  דעירוי  דס"ל 
המ"מ    מבשל עירוי  ד"ה    בדרכ"ת  וכמבוארסמכין  זחל  לעין  כח  ס"ק  צא  עוד)(סי'  מדודובפרט    , ועיין  הבאים  דבד  במים  אם שמש  יעבד 
ה (  אורחות שבתבעי'    לא קסין,  טעה רג)פ"א  פתיחת ברז המים חמים יש חשש איסורי בישול מחמת ביש לדעת דד[אלא    , ודו"ק.גה 
  .](שם אות א) בשש"כעי' בזה ו  ,וכבר האריכו בזה האחרויםמים הקרים הכסים בו, ה
  

 רית כ ע"יתוך כלי ל  אובלשת המצטערת מריבוי חלב, האם מותר 
(שמות שם)   ורש"י, לא תעשה אתה כו' ולא יעשה עכו"ם מלאכתך.  פי"ב פס' טז)ות  (שמ"  "כל מלאכה לא יעשה בהם  עה)  "תל(  הסמ"גתב  כ

ב"י . אולם מה דמבעיא לסתפק אם אין זה אלא אסמכתא בעלמאהש(ססי' רמד)    ב"יב  ועי'.  )שם(   התוספות זקיםהביא דרשה זו, וכן  
ליה  פש ש(  רמב"ןלהיטא  זו    ם)שמות  אסמכתא. אדאין  ס"רמי'  (ס  פמ"ג ה  פסקו  וכן  לא  מ"ז  ג)  ג  ז)שעה"צ  (המ"ב  וק  אות  רמג  בחכמת  [ועיין    .סי' 

  שיצא לחדש דבשליחות בשכר הוי דאו' דיש בזה שליחות לכרי].  (סי' שז על סע' ה) שלמה
האיסור בטעם  הראשוים  ה"א)  הרמב"ם  דעת    ,וחלקו  פ"ו  "(שבת  כדי  תהדהוא  בעייהן  קשבת    אשלא  בעצמן".  יולה  לעשות  בואו 

  כתב   (קג. ד"ה מ"ט)  במס' שבת ורש"י".  (ישעיה פ"ח פס' יג)כתב דהוא משום "ממצוא חפצך ודבר דבר  (טו. ד"ה כיון)   ע"ז  ס'במ "ירשמאידך 
  עוד דהוא משום "שהכרי עשה שלוחו".  

ו)  באב"זוכתב   אות  מג  סי'  ה  (או"ח  אחר  פי א  ,ה לעאתין  "  דבר  רדבדמשום "ו  בריםוסשלפי  לעשות  בשבת  לו  אומר  אסור, השבת  לו 
בש לעשות  ער"ש  לו  כשאומר  האמם    .בתמשא"כ  עלה,    שליחותדמשום    בריםוסלפי  מלאכה אתין  לעשות  בער"ש  לו  אומר  אם 

זה.    ,בשבת אסור ה)  והגר"זוכשאומר לו בשבת למוצ"ש מותר לטעם  אות  שו  צ"ש איו ומבות  שעומר לכרי בשבת לכתב דאם א  (סי' 
שבותשמ בשע  ,ום  עשית  המלאכה  היתכי  ועיין    ,רת  חפציך,  ממצוא  משום  אסור  יד)  דצ(כלל    בקשו"ע אלא  כשתי   אות  קטין  ומ"מ 

  . שם עבדות]דאדם מצווה על שביתת עבדו שמל וטבל ל)  סי' דשר( בשו"עאבל לעין עבדו עיין   ,לעין עכו"ם ז"וכ[.  אהטעמים לחומר
וכגון במקום חולי כמבואר בסימן שכ"ח   ,תאדאוריי  מלאכהבמקום איסור    רה לכריז"ל אמיחהתירו  יו שות מצמומקמ"מ בכמה  ו

כמו כן  ו  " או "מקצת חולי",צורך מצוה"מפי    " ע"י עכו"םרבן"דוכמו כן התירו לעשות מלאכה    .[ועי' באורך בגליון קס"ה]  סע' י"ז
   .' יט)עסו ה   'ע(סי' שז ס בשו"עכמבואר  במקום הפסד גדול,

שהתירו  מצ  ן וכ יהויו  לאיו  לח לומר  בהמתודי  כלי  לוב  דאו'),  בשבת    לתוך  מלאכה  שהיא  חיים. (אע"פ  בעלי  צער  פסק   משום  וכן 
איסור דרבן ושרין דבגווא דליכא עכו"ם סמכין ע"ד המקילים דאין בכל זה אלא    (סי' ו סס"ק ד)  החזו"אודעת    .שה סע' כ) (סי'    השו"ע

ססי  כהאחיעזראיבוד. דלא  לשהחלב הולך  ראל כשיע"י   לד)(ח"ג  יא)    במ"אועי'  [.  [ועי' בזה באורך בגליון קס"ט]   המחמיר בזה  '  ס"ק  שה  (סי' 

  , לחלוב  יצער בע"ח שרי אמירה לא"   העולם והגין כסברא הראשוה דמשוםדכתב    )ס"ק עג  שם(  מ"ב והכ.  " , עאוכל כדי שיהיה שבות דשבותמ"מ טוב לחלוב לתוך  שכתב ד

  ]. ומ"מ טוב שיחלוב הא"י לתוך אוכל דהו"ל שבות דשבות  ,ואין למחות בידם  ,ה למלאכתוכל הששפחות ששכרות לל  ן השוק וביןמ בין לא"י 

החלב   שלא ילךכרית שתשאוב החלב ע"י משאבה אף באופן  יש לדון האם אשה המצטערת מריבוי חלב מותרת להוציא חלבה ע"י  ו
או דלמא אין לו אלא   ק"ו מפי צער של אדם  ,כליך  תול'  אפיובהמה מפי צערא ע"י כרי    חלובהתירו לשיון  לאיבוד. האם ימא דכ

[ואע"פ שמצאת מסייעת במלאכה מ"מ מסייע אין בו ממש, וכמו שהארכו בס"ד בגליון פ"ט ע"פ גדולי   . מה שתפרש בדברי חז"ל
  .מיר בזה במקום צורך מקילין כרוב הפוסקים וכמבואר שם]שהט"ז מח  "פעהפוסקים. וא

דמ"מ דוקא   )ס"ק לב(   במ"ב. וביאר  להוציא בידה החלב המצער אותהכתב דהמצטערת מחמת החלב יכולה  ח)    ל סע'(סי' ש   שו"עהוהה  
א גזרו, ע"כ. שום צערא לדאין זה כדרך מפרק כיון שהולך לאיבוד ועוד דהוי מלאכה שאצ"ל דפטור ומשרי    ,על הארץכשעושה כן  

כרית ע"י  היתר  הזכיר  עצמה    י"למיהו    ולא  ע"י  דאפי'  קא'  טפי  דלרבותא  מותרתדחמיר  לאיבוד  מ"מ  עצמה [   לשאוב  דע"י  וחזין 
ו)  המ"ב מחמיר   ס"ק  , אבל  חיים דבהמה ע"י ישראל לא מלאכה דאו' ולא מלאכה דרבן  דלא התירו משום צער בעלישכתב    (סי' שלב 

  ].התירוע"י כרי 
ומותרין הגדולים להתחמם בו,   ,ות, מותר לא"י לעשות מדורה בשביל הקטיםבארצות קרשכתב ד  (סי' שז סע' ה)  שו"עב  באמת מציוו

הגדולים מותר אם בשביל  הקור  ואפי'  חולים אצל  גדול, שהכל  כאו  ,הקור  ביום ולא  גדול  הקור  היתר אף על פי שאין  תם שוהגים 
ומבואר מדבההוא התירו אמירה לכרי. ועי'    ריו, ע"כ.  צער לא  רעו    מ"אב דבמקום  טו) (סי'  ד  ס"ק  הוהגים להקל  אפשר שכתב ליישב 

(ס.) הגמ' בכתובות  דכוותו לדברי(שם)  במחצה"ש . וביאר שכתב שאפילו במצטער שרי שבות כמ"ש סי' שכ"ח סל"ג   גמ' דסומכין על ה

הבהמ מן  ליק  מותר  לב "ומצטער"  מכאב  דגוח  יד.  דמבואר  כלאחר  מפרק  דהוי  גורסים  ה  הג"מ"  במ"א [ויש  על  להגהות וכוותו    ,"דסומכים 

תב)    מרדכי רמז  ה)    "ימוהגה(שבת  אות  פ"ו  בואר בסימן ש"ז . וסיים שם המ"א דמ"מ כבר משהם מקור דברי השו"ע והם מי הביאו מהש"ס כתובות](שבת 
  .דאין לדמות שבותין להדדי ס"ק ז)  (סי' שז המ"אדלא התירו אלא במקום חולי, וכתב   (סע' ה)

לכ דאמירה  דשבות  צערומבואר  במקום  הותר  לא  גו  רי  לעין  שהותר  שמציו  זל"ז   חואע"פ  שבותים  לדמות  אין  מ"מ  לב  .  מכאב 
דגם משום חליבה ב"ד  ה"ה    ,(דבהמה)  צערבמקום  חליבה    וריתשחז"ל ה  יאלהד דכיון שמציו    דידון דידן שאי,  אלא דאכתי י"ל

    .תין עלהקום צער אבמ
היתא כלל  שייך  אם  לדון  יש  דבאמת  דלא  בש"ס  ר  חלקו  כבר  דהה  באדם.  חיים"  בעלי  פריקה   (לב:)  ב"מ"צער  מצות  חובת  לעין 

בדעת הרמב"ם.   (שם ה"ט)הכ"מ    כ"כ[ו   'דצער בעלי חיים דאווהבאים אחריו    (רוצח פי"ג הי"ג)  הרמב"ם. ופסק  ' או דרבןוטעיה האם צב"ח דאו

    .]קכ"א בעין צער בעלי חיםועוד. ועי' עוד בגליון ע' ט), (חו"מ סי' רעב ס שו"עה ולאחריו  תא)מצוה ( חיוךה  ווכן קט 
דעת  ו ב"א.  של  אף  או  בהמה  של  בצער  דוקא  אמר  זה  אם  הראשוים  רגהרמב"ם  חלקו  ער)  (עשה  רב(  הרשב"א  ,ול"ת  רז) סי'  רו,   ,  

(מצוה פ   במ"ח [ועי'    ) ופכ"ט אות ל  "ז אות מד (פט  בספר חרדים. וכ"כ  יכא טעיה ופריקה גם באדם משום צעב"חדא  תקמא)   -   (מצוה תקמ   חיוךוה

ובהלאו) ד"ה  א  דעת ]אות  אולם  פרץה  .  רביו  ד:)  תוס'  דעת    (ב"ק  וכן  מדרבן.  חיוב  אלא  בזה  הרשב"אהשדאין  בתשובת  דאין   ואל  ה"ל 
  פריקה וטעיה.  של חיוב מה"תבכה"ג 
אלא מטעמו של   ,לאו משום דאין בו משום "צער בע"ח"  ,יש לדחות דאף הסוברים דליכא משום מצות טעיה ופריקה באדםאלא ד
תשכח(  הרדב"ז באדםקט  ד  ) סי'  פריקה  היהוא    כי  דליתא  ולא  שכל  מהראו  הבעל  יותר  עצמו  לטעון  האי לו  דל"ש  במקום  א"כ  לו,  י 
  .(יו"ד סי' שעב אות ב) הברכ"י. וכבר כתב כן מה"ת דאיכא באדם משום צעב"ח  יודוד י"לטעמא 

להביא מזה    . איןדבהמה  דשבת גבי בהמה שפלה למים וכו' משום צערא  דאע"פ דמקילין בשבותיםכתב  (סי' קצא)    איר בשו"ת חוות יו
תובי דעתי' יליה ל  ההאדם איבעי ו  ,תורה על צער ב"ח דחסירה דעת ופש המשכלת לסבול  י"ל דהקפידהד  ,ראיה ק"ו להתיר באדם

    , ע"כ.ה אף על פי דמצטער פטור מן הסוכהבל חייב בסוכוכמ"ש במס' סוכה על א ,ולקבל מאהבה אשר יארע לו
באדם  חיים דאו'  עליאולם מדברי רוב הראשוים ה"ל מוכח דצער ב   ע"פ  )שם(  החיד"א בברכ"יכן    . ושו"מ שכבר הקשהאיכא אף 

 בואר דאף בגווא של הרדב"ז שמ  (חו"מ סי' על סע' ט)  בט"זועי'  .  )' צורעה"ת פ(  רית יעקבאש  בספר  ושכן הקשה על החו"י  תשובת הרשב"א
  חייב מה"ת.  ה"ל

 ק "שם ס(  סמ"עהו  ט)- ערב סעי' ח(חו"מ סי'    שו"ע המדברי    מבוארוכן    ,ולמעשה כדברי רוב הראשוים קטין דצער בעלי חיים באדם דאו'

 בפלא יועץ   'ועי[.  קכה)סי'  (ח"ד    בצל החכמהה ו)  חי"ב סי' תלא(  שה הלכותהמ  פוסקי זמיו  חריולא. וכן פסקו  (שם)  הברכ"י  דעת. וכן  )יג
  . ]לכו"ע שהביא פלוגתא ה"ל וסיים דעכ"פ קוט מיהא שצער ילדים קטים שאין בהם דעת הוא מדאו' ערך בעלי חיים)(
לא ואע"פ ד ,אשה  ללומר לכרית כדי להוציא חלבה ש ק"ו שהתירו ,בהמה לחלובעתה יש מקום לומר שכמו שהתירו אמירה לכרי מ

שאמרו חכמיםות חז"ל  תקמדמים   מים התירו  כ, אכתי יש לחלק דשאי הכא דחוכמ"ש המ"א ה"ל  ואין לך בם להתיר אלא מה 
ג שייך  וזה  חיים"  בעלי  מחמת "צער  למעשה להדיא  וצ"ע  וכ"ל,  באדם  רשאיתמ"מ  ו[  . ם  הצורך  בה משא  מער"ש  ןהתקיל  במקום 

שבת  ת הפועל  חשמלית שעון  לו,  ע"י  לפי  הצמידה  עליה  לפעולשלגופה  שרי  ו,  תתחיל  משום    לכלי אף  לשאוב  בכה"ג  אלא  בזה  דאין 
'מצמ  בגווא(  גרמא משום  דאיכא  לסוברים  השאיבה  בשעת  בידיה  המכוה  את  מחזיקה  ואכמ"ל)דאיה  בכה"ג,  כת'   , צם'   וכבר 

ב תוך הכלי, שלבישה זו אסור להלביש בשעת התועה והחלב חל  . ועיי"ש דמ"מת המותרותמהגרמו  זו  גרמאד  (סי' לח ס"ק ד)בחזו"א  
הלביש    ,איה גרמא אלא מלאכה ממש בשעה שהחלב הולך לאיבוד ואח"כ העמיד כלי תחת הצור לקבל החלב ראה דחיובא ואם 

  . ]) (פכ"ז אות  השש"כוכן פסק  .אבל אסור לעשות כןליכא, 

(סי'    טורה   לדעת  דהה  בטלטול,אסור  ב בשבת  חלב שחלה ),  הפרטים בזה  ט"סקבגליון  ל, ויבהגה דלע(עי'    לובחומ"מ היכן דמותר ל

ב)  יש"שהו  שה) סי'  סע' כט)  בביאור הגר"אאסור משום משקין שזבו. וכ"כ  חלב זה    (ביצה פ"א  שה  ס"ק עב)  "בהמו  (סי'  וע"כ אסורים   .(שם 
 (סי' ה)  והרע"אום ולד אסור.  קט דמש(קו"א ס"ק ב)    והגר"ז[ .  (סי' שה סס"ק עא)  המ"בהביא    . וכן(שם ס"ק יב)מ"א  ב  משום מוקצה כמ"ש

ב ע"י ישראל,  טלטל את החלל. ולפי"ז יש ליזהר שלא  ](פכ"ז הגה קסד)  בשש"כ  . ועי' בזה)שם(  התהל"דס"ל דאין החלב אסור. וכן פסק  
סג)  במ"בכמבואר  אלא דלצורך התיוק שרי   ס"ק  שכח  ג)  בשש"ככ"כ  ו  ,(סי'  אות  אות ו)(, ועיי"ש  (פל"ז  שתדל לעשות כן דבכל גווא י  פל"ג 

  .בשיוי
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