
 

האם אבל רשאי לקרוא 
 שנים מקרא ואחד תרגום

 
דברים שהאבל אסור בהם וכו', ]מו"ק כא.[ ת"ר 

ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, 
ולשנות במשנה במדרש ובהלכות ובהש"ס 

 ובאגדות.
 ]טו.[ דאמרינן לעילכ]שם ד"ה ואסור לקרות[ ופרש"י 

מדאמר רחמנא ליחזקאל האנק דום, והא דאמר 
אבל חייב בכל המצות האמורות ]כה.[  בסוכה

בתורה חוץ מן התפילין, התם בשאר מצות 
 בעלמא, אבל הני אית בהו שמחה.

די"ל עוד  ]תורת האדם ענין האבלות[וכתב הרמב"ן 
דכיון דמיחייב למיקרי ק"ש שחרית וערבית 

י חובתו ומקיים והגית בו יומם ויוצא בה יד
 ולילה כדאיתא בערכין הלכך לא פסיקא ליה.

דהקלו מקצת חכמים ואמרו ]שם[ וכתב עוד 
שאינו אסור בדברי תורה אלא יום ראשון, ואין 
זה נכון, דדברי תורה דכתיב בהו משמחי לב כל 

 שבעה הן. 
דאבל אסור ]פ"ה מהל' אבילות[ וכן פסק הרמב"ם 
שבעה. וכן פסקו הטור  לקרות בתורה כל

דאבל כל שבעת ימים ]יו"ד סי' שפ"ד[ והשו"ע 
אסור לקרות בתורה, נביאים וכתובים, משנה, 

 גמרא, הלכות ואגדות.
דאבל אינו נוהג ]פ"ג דמו"ק סי' כ"ח[ וכתב הרא"ש 

בשבת דברים שבפרהסיא, אבל חייב לנהוג 
דברים שבצנעא, ות"ת יראה דהוי דבר 

פרשה, כיון דחייב שבצנעא. אבל לחזור ה
להשלים פרשיותיו אם הציבור הוי כקורא את 
שמע ומותר. והובאו דבריו לדינא בטור 

 .]סי' ת'[ובשו"ע 
עי' לעיל סי' שפ"ד  - ]ס"ק א'[וכתב שם הדרישה 

שם כתבתי בדרישה דאפי' לקרא שנים מקרא 
ואחד תרגום שרי, ובאגודה כתב לאיסור, ונראה 

רי שהוא זמנו להכריע דבחול אסור ובשבת ש
והוא מחובת היום. מורי ורבי. וצ"ע שהמהרי"ל 

כתב איפכא דבחול מותר ובשבת  ]הל' שמחות[
אסור כאילו היה לו מעמד קבוע, ולעיל סי' 
שפ"ד כתב מורי ורבי טעם המהרי"ל ע"ש. 

 עכ"ל.
והנה המהרי"ל איירי לענין קריאה בתורה,  וזה 

 ואבל קורא בחול -]בהל' שמחות[ הלשון שם 
בתורה, אבל בשבת לא יקרא בתורה, דנראה 

 כאילו היה לו מעמד קבוע.  
אמר מהר"י סג"ל  -ובהל' קריאת התורה כתוב 

אבל קורין לתורה בחול אבל לא בשבת דאז 
נראה כאילו היה לו מעמד קבוע וצריך לנהוג בו 

 דברים שבצינעא.
אלא דהמהרש"ל ס"ל דדין קריאה בתורה ודין 

כ צירף דברי האגודה שמו"ת אחד הוא, וע"
לענין שמו"ת, עם דברי המהרי"ל לענין קריאת 

 התורה.
בהמהרי"ל לא  -כתב ]סי' קפ"ג ס"ק ג'[ )ובפרישה 

אסר לקרות בתורה אלא בשבת דהוא מילתא 
דפרהסיא, אבל בחול וכגון שמתפללים בבית 
האבל שרי לקרות, וצריך לחלק מאחר שהוא 

מורי חובת היום אינו דומה לשונה התורה. 
 ורבי.

והא דשבת אסור משום  -ובמגיה שם הוסיף 
דשם רבים וצריך שלא להראות שהוא אבל, גם 
שלא להראות שהוא אינו אבל, אלא שב ואל 

 תעשה עדיף.
ונראה דהמהרש"ל ביאר מ"ש המהרי"ל 
"דנראה כאילו היה לו מעמד קבוע", דר"ל 
שהוא מילתא דפרהסיא, משא"כ בחול 

 דמתפללים בבית האבל(.
כתב דבימי אבלו ]יו"ד הל' שמחות[ ובלקט יושר 

היה מעביר )מהרא"י בעל תרומת הדשן( 
 הסדרא בשבת בתרגום ולא בפרש"י.

הביא לדינא דברי הדרישה בשם ]ס"ק ד'[ ובש"ך 
מהרש"ל דה"ה לחזור שנים מקרא ואחד תרגום 

 מותר ע"ש.
שהביא דבבית הלל ]סי' ת' ס"ק ג'[ ועי' בפת"ש 

ר כתב לפי דברי הי"א בהג"ה לבין המחב
באו"ח סי' רפ"ה שעד רביעי בשבת הוי לאחר 
השבת לענין שמו"ת, כשישלים הז' ימי אבלות 
בא' או בב', אינו רשאי לקרא בשבת הסדר 
שמו"ת, כיון שיכול להשלים עד ד' בשבת. 
אולם בשו"ת ארבעה טורי אבן סי' י"א חלק 
עליו וסבר דלעולם צריך לקיים המצוה כתקנה 

 בשבת עצמו.  לקרות
הביא דבספר ]המובא על הגליון[ ובבית לחם יהודה 

לחם הפנים כתב דה"ה אנשים שיש להם חיוב 
לקרא הפרשה בכל שבת ושבת עם פרש"י, הוי 
לדידיהו חובת היום, ושרי להו לקרותם בשבת 
של ימי אבלו. אולם הוא עצמו כתב דזה ודאי 
אינו דת"ת הוי דברים שבצנעא. אבל זה נ"ל 

אינו מבין פרוש הפסוק ודאי דראוי לקרות  דאם
בלשון התורה שיש בלשון אשכנז כגון ספר 
צאינה וראינה של אותה פרשה במקום תרגום, 
לפי דעת המהרש"ל, אבל רש"י שהוא ע"פ 

 הרוב הכל דרש אסור.
ואיכא ראיה לדברי הבית לחם יהודה מדברי 

]באו"ח הל' יום שבת[ הלקט יושר, דאע"פ שכתב 

היה מעביר הסדרא שמו"ת עם  דמהרא"י
דבימי אבלו ]ביו"ד הל' אבילות[ פרש"י, מ"מ כתב 

היה מעביר הסדרא בשבת בתרגום ולא 
 בפרש"י.

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / דה'תשע" כי תשא פ'  –' קעדגליון 

 באחרים בסיס והתערב משוםבטלטול שנאסר כסא 
 בשימושהכסאות נאסרו האם 

האסור בסיס לדבר  היתרה , נעשהשבתהשישאר שם בכניסת שבת דבר האסור בטלטול על דבר היתר על מנת  במניח בערה
  .[. ובלגיון רס"ח מש"כ בזההתנאים בזה ס"ק יח( שם) במ"בי"ש ]ועי. בסימן ש"ט בטשו"ע, כמבואר בטלטול בשבת כהמוקצה עצמו נאסרו
והתערב  ,ושוב בטעות סילקו המוקצה מעליו ,משום בסיס הכסא במי שהניח דבר איסור על כסא ונאסר ובדא הוהעו

 .הםב בהמעור קצהומה אהכס אסורה משוםבת ור, ושאל השואל האם כל התעכסאותהר הכסא בשא
דמותר )ס"ק מא( המ"א  ע"פ (חח ס"ק פש סי') במ"בכמבואר  ,שריא יהםעל אבל הישיבה ,הכסאות על "טלטול"יש לדון  והנה

  .[אקע"]והארכנו בס"ד לענין היתר טלטול בגופו בגליון  כי הוי טלטול בגופו דשרי ,ע"י הישיבה יזזום מסתמא הש 'לשבת על אבנים אפי
דדבר שיש  בסמן ק"ב וקיי"ל ,הואירין לו מת הכסא הנאסר בכלל דבר שישכי  ,דהתערובת אסורה בטלטול "ליולכאורה 

יו''ט שבת או כלו אחר ושיכול לאדכיון  )ביצה ג: ד"ה שיש וד"ה אפילו( רש"י דרבנן( אינו בטל. וכתבבאיסור  מתירין )אפי' לו
)סי'  במ"ב וכן הביא .על ידי ביטולאפי' יש לו מתירין לאחר זמן לא יאכלנו באיסור הואיל ו, דרבנןאחמור  בהיתר גמור
. אלא דקצ"ע , ע"כהמקילין בזה על לסמוך יש הפסד במקוםשכתב ד)שם ס"ק ה(  במ"ב , עי'באחרים ברעהדבר בכלל מוקצה והתספק אם דאיכא  בגוונא]ו תקיג ס"ק ד(.

 [.תב לענין ס"ס בדרבנן דדוקא במקום הפסד "מרובה" מתירינןכ)שער הציון אות יט(  שהרי בסימן תצ"ז
דדבר שיש לו מתירים לא שייך רק  )פסחים ט: ד"ה ועפ"י, וביצה ג: ד"ה ואם נתערבה, וכד: ד"ה והרי"ף( הצל"ח כתבלא דכבר א

למחר, דבזה שייך מה שיאכל היום לא יאכל  ה נפשךדהוי הנאה של כילוי וממ )וכגון ביצה שנולדה ביו"ט( לענין אכילה
מה לא שייך זה, ד ,כגון טלטול ,היום וגם למחר ומשא"כ בדבר שיכול לעשות לומר עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר,

 .גם למחרשוב אם היה מטלטלו היום היה מטלטלו אף  דהלאן למחר, ות לא יוכל לתקושאתה אסרו היום לטלטל הוא מעו
ועי' מה שהקשנו על דברי הנוב"י . )על סי' קפז על סע' ה ברמ"א(הנחלת צבי וכן פסק , )ת' אע"ה סי' לח ד"ה ואחר( נוב"י פרובס ]וכ"כ ולפי דבריו יש להתיר בנ"ד.

  .[)סי' צט מ"ז ס"ק יב ד"ה ומדי(בפמ"ג , ועי' )נוב"י ק' סי' נג(בגליון נ"ח דלכאורה סותר דברי עצמו בתשובה אחרת 
וכן בדעת הש"ך.  )או"ח סי' לח אות ג( בתורת חסד. וכן נקט ורה מוכח דלא כהצל"חלכא )סי' קב ס"ק ח( הש"ךמדברי אמנם 

)סי' שח סע' ז ד"ה  בביאור הלכהכבר הביא דברי הרע"א ו .להדיא דלא כסברת הצל"ח )סי' שח על המ"א ס"ק יז(רע"א מה מוכח
 .)ח"ג סי' ל אות ב( בשבט הלויוכן מצאתי שהעיר מדברי הרע"א  .מבעוד יום(

 היד יהודהואף  .פסק דלא כהצל"ח)ח"ד סי' מח(  במהרש"םוכן דהאי חידוש של הצל"ח אינו מוסכם להלכה.  ה נמצאמעת
בגליון  מ"מ עי'ו שנראה שמסכים לדברי הצל"ח, מ"מ לא סמך עליו אלא בצירוף עוד טעמים. )סי' קב פה"א ס"ק ה ד"ה הנה(

מקום ]והיכן דסמכינן דליכא משום דישל"מ יש  בשעת הדוחק.בזה  לקלה שיוע"כ נראה ד .בס"ד שהבאנו סמוכים לדברי הצל"ח ק"ו
 שנהג כמו בעלמא לחומרא אחד כלי להסיר יש ,בלוע מאיסור שנתערב דאמרינן חד בתרי כתב דבכלי )סי' קב סוף אות ד( בב"חלהתיר כל התערובת וא"צ להוציא א'. דהנה 

 דרך נראה שהיה והחמיר היה ח"ות כי צדיק י"מהרא כתב הכי דעבד מ"דחה זה כי מהר )סס"ק ח( הש"ך , אולםם סס"ק ח()שהט"ז וכ"כ  ., ע"כ(לט' סי ד"בהגש הובא) ם"מהר
 )סי' תמז סס"ק צג( המ"בו )כלל נג אות כג(החכ"א  ולמעשהח, ע"כ. "הב כדברי להחמיר יש פסידא דליכא כיון מ"ומ ,בכלים שייך לא וזה "לפיו" איסור אכילת שיזדמן גנאי
  .שיש להוציא כלי אחד[ ובזה ולא הזכיר מוסת

י"ל דאין בזה משום ד ,בלא"ה יש להתיר התערובת ,כדבעי מחמת זה בגוונא שלא יוכלו לקיים מצות סעודת שבתנראה דו
 עי']ו ראוי להקדים המצוה.דלא שייך לומר יש לו מתירין היכן ד)יו"ד סי' רסו על סע' ח(  בחי' רע"א , ובדרך זה מצינודשיל"מ

 . [ויש לחלק )סי' רסו( מ"רבדג
. וכבר נחלקו הפוסקים האם דבר שבמנין "במנין"כסאות הם מהדברים הנמכרים  דהרי ,לאסור בזה לדון יש אכתייהו מ

דכל  ף("לו: ברי )חולין ן"כהר )שם( הרמ"אאולם דעת  ,דדבר שבמנין בטל )מא"א פט"ו( כהרמב"ם )רסי' קי( השו"עבטל. דעת 
לא במקום הפס"מ כדעת  לדעתו יש להחמיר אםדעיי"ש ו ,ס"ק א( שם) הט"זק במנין אינו בטל. וכן פסק דבר שנמכר ר

יש  לדידיהאלא ד (ס"ק ט) הש"ךמנין דגם אינו בטל. וכן פסק ב באומד ופעמים המהרש"ל דאף בגוונא דלפעמים הדבר נמכר
לדעת ולפ"ז  (.והחכ"א )כלל מב אות ב( נחת יעקבהמלדברי הט"ז  אף במקום הפס"מ. )ומ"מ כבר הודוכהמהרש"ל להחמיר 

, אינו נראה )סי' קי סע' א( השו"עדברים החשובים אינם בטלים אף לדעת הרי ו ,]ולומר דהכסא אינו בטל משום "דבר חשוב" הרמ"א יש לאסור כל התערובת.
 ם"הרמבאינו בכלל זה. ומ"מ הכל לפי הענין וכמ"ש לכאורה במינן", וכסא  וחשובין םיקרי ודמיהן דדבר חשוב פירושו "דברים גדולים )זבחים עב: ד"ה אלא(רש"י דכבר כתב 

 [.ה"ט( פט"ז )מא"א
 ,מחמת עצמו האסור אינו בטל אלא בדברדבר שבמנין דלא אמרו  )סי' מב( בשערי דורא דהרי כתב מנם יש להסתפק בזהא

מחמת  כי אם מחמת עצמהכיון שאינה אסורה בשאר חתיכות  בטלהנאסרה מחמת בליעת איסור שחתיכה של היתר אבל 
דהוי גזירת הכתוב דכל או"א בפנ"ע מותר וכי נתבשלו נאסרו ודמיא  בטלהולא דמי לחתיכת בב"ח שאינה  ,בליעת איסור

)כלל  תורת חטאתוה)חולין פ"ח סי' פו הגהות על השערי דורא שם אות ב( יש"ש הוכן פסקו  לחתיכה של נבילה דלא בטלה, ע"כ.
מנין דאין איסורו מחמת עצמו, ובכל דבר שב דכלי בלוע מאיסור לא הוה )סי' קב סי' מ"ז ס"ק ח( בפמ"גוכן הוא  .אות ב(מב 

סור מחמת יא דוקא נח' הפוסקים האם מתירין לו שיש דבר לענין )אכןעצמו, ע"כ. חמת דברים החשובים בעינן איסור מ
)חולין פ"ח סי' פו הגהות  יש"שה דעת אולם .בטלאינו אסור מחמת עצמו אם ד)סי' קב סע' ד(  הרמ"א בטיל. דעתאינו  מועצ

 .(דאף בכה"ג אינו בטל )כלל נג אות כה( והחכ"א )ס"ק י( הש"ך ,על השערי דורא סי מב אות ב(
דדלמא י"ל דאינו בכלל זה כי הוא דבר  ,האם דבר האסור מחמת מוקצה בכלל דבר שאסור מחמת עצמו ולפ"ז יש לדון

  רביע עליה.הוא דא דאריה היתר אל
אחר רות חנוכה נמ"מ  ,בכלל דבר שבמנין ואינםל אע"פ דנרות אינם נמכרים אלא במשקדכתב  קג( )סי' בתרוה"דוהנה 

וע"כ אם נתערבו אינן בטלין, ע"כ.  ,לצורך המצוהאותם דהרי מונים  ,הם בכלל דבר שבמניןו למצוותן צקוהושהודלקו 
אינו בטל דהוא, דבר האסור מחמת עצמו בכלל  "מוקצה" דהיינו שהוקצה למצותומחמת אסור הומבואר מדבריו דדבר 

שייך בו  ,ע"ז משום איסוראו  ,תרומה טמאהאו משום ערלה,  של מצוה האסור משוםשכתב שאתרוג )סי' צט ש"ד ס"ק יא(  פמ"גה]ויש לעיין בדברי  מחמת חשיבותו.
 .[שבמניןלכאורה צ"ע אמאי בטל והרי הוי דבר דביטול. 

 אליהו יד' בתשו הנה. דאיסור מחמת עצמו אינו בכללשמא יש לחלק דהכא דהכסא הוה מוקצה מחמת שהוא בסיס אלא ד
, ואע"פ דס"ת דבר בטל בתרי דחד כולםב לקרות מותר באחרים שנתערב טעות בו שיש תורה כתב דספר פח(' )לובלין סי

אף בעודו פסול ו ,לעולם אין איסור לקרוא בס"ת פסולו ,א החשוברק גוף הספר הו ,הטעות אינו חשוב מ"מ ,חשוב הוא
ובזה האיסור שייך שפיר ביטול ברוב כיון שאין זה איסור מחמת עצמו,  ,בצבור צריך להיות כשר דוקאאלא ש ,קדוש הוא

 בו מלקרות ולוכ החומש הפחות לכל או הספר נפסל הטעות י"דע דכיון דחה דבריו רעז( )יו"ד סי' חת"ס ת"בשוע"כ. אולם 
הסכימו  )ח"א סי' יג( והבנין ציון )ח"ב ססי' נג ד"ה ואעתיק( המחנה חייםבטיל, ע"כ. אולם  דלא חשוב דבר הוישוב  ,בצבור

הך טעות שפוסל הס"ת אינו דומה רק לאיסור שנבלע בחתיכת היתר ועשאו נבלה ואסרו כולו ואעפ"כ כי  לדברי היד אליהו
)ח"ח  בשבט הלוי]ועי' בזה . ר אינו ראוי להתכבד וה"נ אין הטעות האיסור ראוי להתכבד רק הס"תלא נחשב חהר"ל כיון דהאיסו

 .[סי' רכט(
דבכלל איסור  ה הוי כס"ת פסולצהכסא נהפך לחפצא של מוקכיון פלוגתא הנ"ל, דלהחת"ס בוהיה מקום לומר דנ"ד תלי 

 צה הוא מ"מ בטל.קו חשוב אע"פ שעתה בכלל דבר מולדעת החולקים דכיון שהדבר האוסרו אינ כ. משא"מחמת עצמו הוא
משא"כ בנ"ד  ,הפסול דבר אחר גורם לו מ"מ דשאני ס"ת דאע"פ שנפסל ,להחמיר בנ"ד אולם יש לחלק דאף המקילים יודו

 צינו"מ ממ ,הוא נאסרהמוקצה י"ל דשוב הוי גוף האיסור, ואע"פ שמחמת דבר בבין השמשות הבסיס אסר נדאחר ש
מכח  הוא נאסר מחמת עצמוכיון שהקצאו לשמש למוקצה דדין בסיס הוא דין של הקצאה  פכ"ה הט"ו()להאור שמח 

נאסר  מוקצה סיסדס"ל דב )סי' רעז אות ו( הגר"ז. ואף לפי )שלמי יהודה סי' כא( הגרח"פ שיינברג זצ"ל . וכן פסקהקצאתו
כגופו של איסור י"ל דאף לדידהו אחר שנאסר  מ"מ ,ומקבל דין של המוקצה עצמו ,למוקצה המונח עליו טפלהוא ד מחמת

ואינו מקבל דין  שדין מוקצה של הבסיס הוא רק משום דבר המוקצה המונח עליו ואינו נעשה מוקצה מחמת עצמודס"ל  אות ג(מב  'סי  'תנ) במנחת שלמה]ועי' הוא נחשב. 
  [.)סי' לח ענף ב( דברות משהב. ועי' עוד המוקצה המונח עליו

 )סי' קב אות ב( פרישהבוין אלא דיע .דכסא שנאסר מחמת בסיס לדבר איסור בכלל דבר שבמנין הוא שאינו בטלי"ל  ולפ"ז
 מ"גהפאבל בדבר שיש לו מתירין בטל. וביאר  ששם איסור גמור עליהבר שבמנין לא בטיל אלא בדבר דדלא אמרו ס"ל ד

ולפי דבריו יוצא דכיסא כיון שבמוצ"ש יהיה מותר   מנין. ההו לא עליו קבוע איסור שם שאין דכל)שם מ"ז סס"ק א ד"ה שאלה( 
הביא  )סי' קי ס"ק ב( בדרכ"ת כן. ומשמע דלא ס"ל סברא זו )סי' קב ס"ק ב( מהט"זששוב ליכא משום דבר שבמנין. ואע"פ 

   מ"מ בשעת הדחק בצירוף דעת השו"ע הנ"ל יש מקום להקל. ע"ז ,יםחולק
בצירוף דעת השו"ע והדרישה  יש מקום להקל לטלטל תערובת זו ת או אורחיםכצורך שב דוחקהבמקום דמעתה נראה 

ומשום  ,דאין משום דבר שבמנין באיסורים דרבנן[ )ס"ק ג( הפר"ת]וכן יש לצרף קצת דעת  דאין בזה משום דבר שבמנין
הרע"א הנ"ל סברת דבר שיש לו מתירין סמכינן בכה"ג על דעת הצל"ח בפרט היכן דאיכא משום ביטול עונג שבת די"ל כ

ל"מ אינו ש]וכמו כן הרי מצינו ראשונים דס"ל דבאיסורים דרבנן לא אמרינן די דבר שיש לו מתיריןדאין בכה"ג משום 
 ה"ד ד. ביצה של הובא בהגהות לחם בשמלה' סי ב")ח ז"והאו (י' סי ביצה הארוך מרדכי) ק"מבונבר שמואל ר"המה הלא המה ,בטל

לא ד )סי' תקיג ס"ק יג( והמ"א )סי' תקיג ס"ק ט( הט"ז דעת ,ואם פירש א' מהתערובת] .[, ודו"קד. ד"ה הרמב"ם( )ביצה ח"הצל וכדבריהם צידד ,מדברי( גם
דבריו  הובא ()ביצה י: ד"ה והואיל הצל"חלהקל בזה. וכן )יו"ד סי' רצג סע' ג( מהרמ"א הוכיח  )סי' תקיג קו"א אות ה( זהגר"אולם  .שיל"מדב מרובא פריש כל דפרישאמרינן 
)יו"ט פ"ב ה"ו  בשער המלךכתב מסברא דרוב דפריש דהוי רובא דאיתא קמן אפשר עדיף משאר רוב ומועיל אף בדשיל"מ. ועיין  )פתיחה ליו"ט( בפמ"גו .)סי' קב ס"ק א( בפת"ש

בש"ך  עי' "קטן"או  ,)חו"מ סי' רצב ס"ק י( ש"ךעי'  "גוי")כגון ע"י ממילא  שהבזה. ומ"מ אף למקילין היינו כשפיר להחמיר ראויד)יו"ד ח"ד סי' מו אות ג(  אג"מה ודעת .דף ל ע"ג(
שם אסור אף בכה"ג,  הש"ך והט"ז. אמנם לדעת דאל"ה איכא משום גזרה דשמא יקח מן הקבוע ,לדעת השו"ע בסימן ק"י סע' ו'שלא לפנינו  (שם()ש"ד פמ"ג בו ס"ק יח(סי' קי )

 ולג' מהרש"א (סי' טז אות טז) לפרישה, (פ"ה סי' ו) ש"לישמצינו  שמא יקח מן הקבוע. אולם גזרינןנמי  אף בדישל"מ דס"ל ד א( אות מג ל)כל המחנת יעקבלאלא דכ"ז  .עיי"ש
ת חתיכו כגון נייד דלא ידידבמ )שער הקבוע סי' ט(בבינת אדם  עוד ועי' מצדד בזה. )סי' ש"ד ס"ק לב(והפמ"ג שנקטו דליכא משום שמא יקח מן הקבוע בדישל"מ, )סי' קי אות ו( 

 .מקרי פירש[ זה בסמוך 'אפי אחרת לזוית 'א הופירש בשר וכדו'
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והנה המהרש"ל הבין דמ"ש הטור והשו"ע לחזור 
הפרשה, ר"ל קריאת הפרשה, אלא דה"ה לענין 

 שמו"ת. וכן הבין הש"ך שהעתיק דברי הדרישה.  
כתב על דברי המחבר ת' ס"ק ד'[ ]יו"ד סי' אולם בברכ"י 

נראה פשוט דוקא שמו"ת  -"אבל לחזור הפרשה" 
ולא פרש"י, אף אם נוהג ללמוד בכל שבוע שמו"ת 
ופי' רש"י, אפ"ה כיון דאינו חיוב כללי כמו התרגום 
לא יקרא פרש"י בשבת בימי אבלו, ודלא כמ"ש 

 איפכא.
ומבואר שהבין דכוונת הטור והשו"ע לענין שמו"ת. 

דס"ל דדוקא תרגום שרי ולא פרש"י )וכדברי  אלא
 הלקט יושר והבית לחם יהודה(. 

מהרש"ל כתב  -כתב ]ס"ק ב'[ איברא דבשיורי ברכה 
דה"ה שמו"ת, אבל ראיתי שיש נוהגים שלא לקרא 
הפרשה בשבת שמו"ת, וממתינים לקרותה תכף אחר 
ז', ויש להם על מה שיסמוכו, ומנהג יפה הוא כמ"ש 

 במקום אחר.
רי דביאר דברי המחבר לענין קריאת הפרשה, אלא ה

דהמהרש"ל כתב דה"ה לענין שמו"ת. והוסיף עוד 
דראה שיש שנוהגים שלא לקרא שמו"ת בימי אבלם, 

 ומנהג יפה הוא.
נשאל אם אבל ביום שבת ]יו"ד ח"א סי' נ"ב[ וברב פעלים 

מה  -קודש תוך שבעה, יקרא הפרשה שמו"ת. והשיב 
ו"ד סי' ת' לחזור הפרשה מותר שראית בטור ושו"ע י

לא איירי לענין שמו"ת, אלא במי שלא הלך לבית 
הכנסת ולא שמע הפרשה משליח ציבור, דחייב 
לקרות הפרשה בינו לבין עצמו בחומש כדי שישלים 
פרשיותיו עם הציבור, ועיין בדרישה מ"ש על דברי 
הטור הנזכר. וראיתי להגאון חיד"א בברכ"י סי' ת' 

נראה פשוט דוקא שמו"ת וכו', משמע  אות ד' שכתב
שהבין דברי הטור ומרן דאיירי בשמו"ת, וזה אינו, 
אלא כמ"ש, וכן הוא עצמו הבין כן בשיורי ברכה אות 
ב', דהא כתב ומהרש"ל כתב דה"ה שמו"ת וכו', 
ומ"ש בברכ"י לא כתב בדיוק אלא אגב רהיטא. ע"כ 
לענין הלכה אע"פ דהמהרש"ל כתב דה"ה שמו"ת, 

קורין, וכמ"ש רבינו החיד"א שם דהוא מנהג יפה, אין 
וכן המנהג פשוט פה עירנו בגדאד שלא לקרות 

 הפרשה שמו"ת בתוך שבעה. עכ"ד. 
דלענין יו"ד סי' ש"פ[  –]למהר"ח פלאג'י וכ"כ ברוח חיים 

שמו"ת כבר חזר הרב חיד"א בספר שיורי ברכה, 
העלה דאסור, ואחר ז' יקרא שמו"ת של אותה פרשה, 

 נוהגין פה איזמיר יע"א. וכן
 –]לר' רחמים נסים יצחק בן הגר"ח פלאג'י וכן בשו"ת יפה ללב 

כתב הבאר היטב  -כתב על דברי השו"ע ח"ג סי' ת'[ 
ס"ק ג' וה"ה שמו"ת, ודוקא בשבת מותר שהוא זמנו 
אבל בחול אסור, רש"ל. ולפי מ"ש הבאר היטב עצמו 

אנוס  באו"ח סי' רפ"ה ס"ק ד' בשבת היינו אם היה
גדול בע"ש. הכוונת. ע"כ. נראה דאפי' בע"ש מותר 
שהוא זמנו. אמנם המנהג שלא לקרותה כ"א אחר ז' 

 כמ"ש בשיורי ברכה או"ב וכ' ומנהג יפה הוא.

שהיה  -]דיני אבילות סי' ד' ס"ז אולם יעויין בשלמי ציבור 

[, שהביא דהמהרש"ל כתב מרבני ספרד והיה אב"ד בירושלים
"ת בשבת אבל לא בחול, דיקרא האבל שמו

כתב דכל השבוע מותר ]יו"ד סי' ת'[  ומהריק"ש 
בשמו"ת, דהא מיום ראשון חשוב עם הציבור והוי 

 כק"ש שקורא בכל יום.
ומ"מ במקום דליכא מנהג, הנה נתפרש בדברי 
המהרש"ל להיתר, וכן מפורש בלקט יושר משמיה 
דהמהרא"י, וכן מבואר בש"ך וש"פ שהביאו דברי 

, וא"כ המחמיר בזה הרי הוא מיקל בחיוב המהרש"ל
קריאת שמו"ת. ובפרט די"ל דאף הרא"ש, הטור 

 והשו"ע איירי לענין שמו"ת.  
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 פניני מוסר
 תפילת ערבית )ב( -עניני שבת קדש 

 סוכת עלינו ופרוש" באמירת הכוונה

" שלומך סוכת עלינו ופרוש"וב" - "שלומך

 ימשיך" עלינו שלום סוכת הפורש" בתבות וגם
 ליל של יתרה נשמה תוספות עצמו על ויקבל

 יכוון" ישראל עמו כל ועל" ובתבות... שבת
 יסוד) ".ישראל כל על יתרה נשמה להמשיך

 (ד, ח העבודה ושורש

 מברכים שישראל בשעה, וראה בוא"...  -
, הקדוש האורח זו שלום לסוכת ומזמינים
 הקדושה אז" שלום סוכת הפורס" ואומרים

 ישראל על כנפיה ופורשת יורדת העליונה
 מינים וכל, הבנים על אם כמו אותם ומכסה
 פרשת הזוהר תרגום)...". העולם מן מסתלקים רעים

 (העבודה ושורש ביסוד הובא. מח בראשית

 עולם יש כי. ירושלים" "ועל הברכה... "בנוסח
 לקבל מוכנים נבחרים יש ובכולם. נפש שנה

 י"וא. בשנה ושבת. בנפש י"בנ. ותהשלימ
 על שרוין י"בנ כשהיו ק"ובש. בעולם וירושלים

 שיורד וכמו. השלימות מתקיים היה אדמתם

 יתרה הארה' הי כן ק"בש י"לבנ יתירה נשמה
 לדורותם את השבת לעשות ש"וז. בירושלים

 )שפת אמת, דברים תרמ"ב(ל". "חז ש"כמ דירה לשון

 

 

 דת המועדים"נערך ע"י מחבר סדרת "עבו
 

 ת באכילהומותרהאם  ,חלהבהם תרומת  חלות שהתערב
בשר טריפה חתיכת סימן ק"ט. וכגון  בשו"עכמבואר  ,חד בתרי בטל יסור שהתערב בהיתר יבש ביבש, מדאורייתאא

 באכילה.  תכל התערובת מותר מדאורייתא ,שהתערבה בשתי חתיכות
אלא  בטלהינה שאוערלה  ,אלא במאה בטלהכגון תרומה שאינה  בהם,אלא דמצינו איסורים שחז"ל החמירו 

כגון חמץ בפסח, או דברים חשובים כגון , . וכמו כן מצינו מקומות שחז"ל החמירו שאין הדבר בטל כללמאתיםב
 כן הוא] שיש לו מתירין, דכל שזמן שהם בחשיבותם אינן בטלים.דבר ו ד, בעלי חייםראויה להתכבהבריה, חתיכה 

 [.)רסי' צח( בב"ח. ועי' )סי' ק מ"ז רס"ק א( והפמ"ג ג( )סי' ק אות ח"בפרחד בתרי, וכ"כ מה"ת  בטלים )יבש ביבש( דכל האיסוריםשכתב  ורפה( רעא' סי א")ח א"ברשב
חלק  ואחר שעירב כל החלות ואכלהעיסה, שאר  ב אפהושו חלות המחלק ואפה ,מעיסההפריש חלה במי ש ויש לדון
אפו בפעם נש עות של החלותיה נעשה בה אחת מהקלפרשוהחלה שהשהחלה איננה, והתברר ד בועל ל םמהם ש

 . חלות של היתרה בשארמעורבות  החלה שהפריש מעיסתו מעורבת בא' החלות, ואותה חלה. ונמצא שניהה
ברוב.  בטלהוחלת חו"ל  במאה,אלא )בתערובת מין במינו(  בטלהאינה י' שכג( )ס השו"עהנה חלת ארץ ישראל לדעת ו

 במאה. הבטלבין חלת חו"ל ובין חלת אר"י ד( שם) הרמ"אמאידך דעת 
יש ר אמר )עד:( בזבחיםאכתי יש לדון להתיר כל התערובת. דהנה שנינו  ,היתר" רוב"רק איכא אף אם דידן  בנידוןו

 לים מהן אחת אע"פ שאינה בטלה מחמת חשיבותה מ"מ אם נפלה ,חביות במאה השנתערב תרומה של חבית לקיש
אסור לאכול כל התערובת ד )עד.(נפל, והשאר מותר. אלא דאמרו שם  דאיסורא דנפל הך דאמרינן ,כולן הותרו המלח

 דהיתיראודאי חד מינייהו בכה"ג ד) שתים שתים םלאוכלאלא יש  ,וכמו כן אסור לאכול אחת אחת ,הנשארת בב"א
 ., רש"י(אמרינן מדחבריה לאו דאיסורא איהו נמי לאו דאיסוראו

תלינן שהיא היתה  ,נאבדה לגמריואם א' מהחתיכות נפלה לים  ,ומבואר דאיסור שהתערב בהיתר ואין לו ביטול
א ה"ה דלאו דוקא נפלה לים המלח, אל עמ' כו:( ש"ב )תוה"א ב"ד ברשב"א  והשאר מותר. וכבר כתב ,החתיכה האסורה

 .קודם שנודע שהאיסור התערב )דאל"כ אסור לאוכלה משום דאין מבטלין איסור לכתחלה(אחת מהן  אם נאכלה
מ"מ התערובת.  הדבכה"ג לא הותר)ס"ק ח(  והט"ז )ס"ק מ( הש"ךינן כן. ואע"פ דדעת ראמבשוגג אחר שנודע התערובת  דלקמן דאף אם נאכלה השו"ע והרמ"א]ודעת 

 ועוד[. ט( אות סג )כלל , החכ"א)חי' ס"ק כה( החו"ד, )ד"ה פסק הב"י( הכנפי יונה, )ח"ג פ"ז( המנחת כהן, )ס"ק לא( פר"חה ליהןע רבו המקילין כבר
 כולימ"מ ה, שפירש הבאות האיסור לתלות מקיליםדאע"פ דבנפלה אחת מהם לים  )חולין פ"ז סי' לז( רא"שבויעוין 

 ואם נפל דאיסורא דילמא דאמרינן ס"סאיכא  דבכה"ג שתים, אלא שתים כאחת כולן להתירן מקילים לא האי
)סי' קי  בבאר הגולההאסור, ע"כ. וכ"כ  הוא הנשאר אמרינן כאחד כולן אכיל דלא כיון דאיסורא נפל דלא לומר תמצא
  .דמשום ס"ס אתינן עלה )שם( גר"אהו )ס"ק מו( הש"ך, )ס"ק ט( הט"ז, סע' ז(

אפי' אם נחתכה א'  באחרות נין חתיכת איסור הראויה להתכבד שנתערבהדאמאי לע)שם(  הרשב"אאלא דהקשה 
ולא תלינן שהאיסור נחתך והכל הותר,  ,מהחתיכות אין אנו מתירין כל התערובת ]כמבואר בשו"ע סימן ק"א סע' ז'[

 .מד( )ס"קבש"ך ופירש דשאני התם דאכתי החתיכה לפנינו ואנו דנים גם עליה וע"כ לא הקילו בזה חז"ל. והובא 
דבר שאינו בטל מחמת חשיבותו, כגון בעלי חיים ובריה וחתיכה ד )סי' קי סע' ז( שו"עהוכדברי הש"ס הנ"ל פסק 

הראויה להתכבד, שנתערב באחרים ונאכל אחד מהם או נפל מעצמו לים בענין שנאבד מן העולם, הותרו כל האחרים, 
  ע"כ. ,שתים שתים ביחד כשאוכל הנשארות האיסור הלך לו. ודוקאששאנו תולין לומר 

ל אלא דהדבר לא בטל ודהאי תליה דנפל א' לים נאמרה דוקא היכן דאיכא נמי שיעור ביט ש"ס שםלא דמשמע בא
לים הותרו כולם, אבל היכן  ןהתערבה במאה ונפלה א' מהש של יין תרומה סתומה חבית וכגון ,מחמת חשיבותו

. וא"כ בנ"ד כיון דליכא ביטול אע"פ שא' מהם נאכלה א"א לים יכא שיעור ביטול לא מהני נפלה אחת מהםדאכתי ל
 שהעתיק כלשון הש"ס הנ"ל. )תרומות פט"ו ה"ב( הרמב"םמלהתיר. וכן משמע 

שכת' דכיון דחזינן דחז"ל הקילו היכן שהדבר בטל מה"ת חד בתרי אלא  ש"ב עמ' כו.( )תה"א ב"דברשב"א אולם עי' 
אם נפל א' לים מתירינן גם השאר. ממילא מזה למדנו דה"ה בדבר ש ,תושרבנן החמירו שלא יתבטל מחמת חשיבו

דגם  ,יםאתמכמו בתרומה עד מאה או ערלה עד  ," דאינו בטלושחד בתרי בטל מה"ת אלא שחכמים החמירו ב"שיעור
 הומשמש כוכבים עבודתשפסק ד)יו"ד סי' קמ סע' א(  בשו"עאמרינן דאם נפל אחד לים הכל שרי. וכן מבואר 

 נפל מהתערובות 'א ומ"מ אם. אסורות כולן, באלף אפילו, מהם אחד נתערב אם, שהוא בכל דאוסרים ובתהרותק
 ובלבד ,לבדו מאחד לא אבל, ביחד שנים שנים בהם ליהנות מותר הנשארים כל, מהעולם שנאבד בענין נשרף או לים

 מכולם, ע"כ. אחד אדם יהנה שלא
 ביבש חמץ יבש נתערב דאם (תיב' סי) ה"ראבי בשם (בהגה תקסט' פסחים סי) דכיהמרע"פ  )סי' תסז ס"ק ד( המ"אוכן פסק 

שתמה על דבריו דכיון דעיקר ההיתר דאכל  )שם ביאורים ס"ק ג ד"ה עוד כתב במ"א וחי' ס"ק ט( במקור חיים]אלא דעי' דשרי, ע"כ.  מהן' א ונאכל בפסח
סכינן על ס"ס לאכילה במקום הפסד או שפסק דבס"ק י' אמנם עי' במקור חיים שם "ס לאכילה, ע"כ. הרמ"א מסיק לענין הלכות פסח דלא מהני סהרי מטעם ס"ס, ו

 .להחמיר, ע"כ[ ויש ט"סק ח"מק' ועי משהו באיסור כן אומרים אם ע"דצ אהמ"' על כת )סי' תסז אות ו(ובערוה"ש  וא"כ אף לדידיה בכה"ג סמכינן. מניעת שמחת יו"ט.
לא ו ,הוי תערובת לח בלח ,]והיכן שהחלה התערבה בעיסה נאכלה יש להתיר השאר. מהחלותכיון דכבר א' לפי"ז ה"ה דנידון דידן ו

תלינן, וכן ד. ולענין תערובת יבש ביבש בדברים קטנים כמו כחיטים בחיטים דעת המ"א הנ"ל )סי' תסז אות ט(ובחק יעקב )רסי' תל( במ"א  אמרינן נפל א' לים כמבואר
 , עיי"ש טעמו[.)שם ביאורים ס"ק ג ד"ה עוד כתב במ"א( כהמקור חייםודלא  )דעת תורה סי' תמז ד"ה וע"ע(והמהרש"ם  "ק ד ד"ה ועוד()סס המגן האלףנקטו 

ואע"פ שא' כבר נאכלה מ"מ י"ל דכיון דטעם אותה חתיכה  ,חלותיין בזה דהרי בנ"ד כבר נאפו הדאכתי יש לע אולם
, ונאכלחתיכה מהתערובת  בישל דאם )ס"ק כ( בפלתי וכמ"ש ,דהשאר מותרהינה בעולם אכתי י"ל דאינו בכלל נאבדה 

 הגעלה שצריכים אם הם ממתכת וכדו' כלים של טיבן מה לדון באים אנו דהא, אסורהשאר  ,קיימים עדיין והכלים
נה נמצא דאכתי אנו דנין על החתיכה שנאכלה מחמת הבלוע הנשאר ממ כ"א, דאין לו הכשר וצריך לזורקו חרסאו מ
  .ס"ק כה( ')ביאורים ס"ק י וחי בחו"דוכן פסק  .ספק, ע"כ לידי הדבר וחזר, בכלי

דהא הבלוע בכלי לא  ,דהרי בלא"ה הם מותרים ,לדון כלל א"צדהרי י"ל דעל הכלים  ,אולם יש לעיין בדברי הפלתי
היא אינה חשובה שוב היא דכיון שעתה ]עי' שו"ע סימן ק"א סע' ז'[ כה דהדין הוא נחתאילו אחד מהחתיכות גרע מ

 )ס"ק לט( היד יהודה. ושו"מ שכ"כ היא שריא ואם היא של איסור עתה היא בטלה ברוב מותרת ממנפ"ש אם היתר
ה הרי הוא טעם האסור מ"מ לית לן בה שהרי ל]ואע"פ שהטעם הבלוע עדיין בכלי ועל הצד שחתיכת האיסור התבש

ל ילהתיר היכן שאפשר להגע )מ"ז ס"ק ח(הפמ"ג הודה שם[. ודעת הוא בטל ברוב כלפי שאר החתיכות וכמ"ש היד י
ועוד ]וכן היכן שהוי כלי שאין לו הכשר ככלי חרס אם הוא כבר אינו בן יומו  ,דבכה"ג הוי בכלל נאבד ,הכלי ללא הוצאה

. )היכן שאין התנור נאסר, ואכמ"ל( נים איך להכשירה דהכל שריי"ל דאפשר דאף להפלתי היכן שהכלי הוא חד פעמי )כגון תבנית אלומניום( ועומד להזרק דתו אין אנו ד
וכמו כן איכא איסור להשתמש  ,דהרי אכתי צריך להכריע שצריך הגעלה ומה בכך שאין בו הוצאההנ"ל שהקשה על הפמ"ג  )שער הקבוע סי' סח( בבית יצחק עוד ועי'

 בדרכ"תל דאם הכלי הוא חד פעמי העומד לזריקה דאין אנו דנים איך להכשירה יודה להקל. ועי' בכלי שאב"י טרם שהוכשר כדין, ע"כ. והנה בנ"ד אף לפי הפלתי י"
 [.)ס"ק קסא(

בידו להשאל על החלה ולהפריש עליה ולכאורה הוי דבר שיש לו מתירין, שוע"כ יש לומר דכל התערובת שריא. ואע"פ 
מ כבר המחמיר בזה מ" )ס"ק נז( הש"ךף לפי ישל"מ מהני הא דנפל אחד לים, ואשמ"מ כבר כתב השו"ע דאף בדבר 

בכלל נדרי מצוה היא כי  בטלהדתרומה דאפשר לישאל עליה אינו בכלל דישל"מ ו )יו"ד סי' שכג ס"ק ז(גופא בש"ך  כתב
ועוד דכיון דכבר  )יו"ד סי' שכג(. כט"ז דלא ,)יו"ד סי' קיא ש"ד ס"ק א(בפמ"ג  נקט דלא נשאלין עליהן אלא בדוחק. וכן

יצא לחדש שחלה  )ח"א סי' קלה ד"ה עי"ל( שהשאילת יעבץ]אלא למפרע.  טבל ים"י השאלה נמצא אוכלעמהלחמניות יש לחוש ד אכלו
ברמב"ן אולם כבר מבואר  .()שם הפת"שוכן הביא  ,)יו"ד סי' שיט( בחת"ס וכדבריו כתב ,שחוזרת ומתערבת בעיסתה חוזר לטבליה ואין לה ביטול ומפריש מיניה וביה

 ,(יג ק"ס שכג' סי) הערוה"שו )דמאי סי' טו ס"ק י( החזו"א, (שכג' סי קדושים דעתה בעלל) הקדש הגדולי וכן נקטו. (נט )נדרים ש"ברש דלא כיעב"ץ. וכן הוכיח רות כב()בכו
 [.ח"א עמ' קעה( זרעים) בהר צביו (שכג' סי) יעקב בישועותועיין 

דאף בכה"ג לאדם א' אסור לאכול )שם סע' ז(  הרמ"א)ולדעת  כנ"לדוקא אסור לאוכלם כולם יחד אלא שתים שתים י"ל דמ"מ ו
בו אלא דהיכן שהתער. דע"י ב' בנ"א שרי( )ס"ק לז( והפר"ח)ס"ק מט(  הש"ךאמנם דעת  ת א',לאכול כולם ע"י ב' בנ"א בב כולם. וכמו"כ אין

 של איסור צריך שתים נתערבו אםד )ס"ק מז( ך"השכבר כתב ו ,שתי חלות אסורות )או ב' חתיכות של איסור אחר(
 דהוה בחד דלמא' כו דאיסורא לאו מדחבריה למימר ליכא כ"דאל ,שש שש לאכול צריך' ג וכן ,ארבע ארבע לאכול

ע"כ. וכמו כן אין לחמם או לבשלם יחד דהוי  ,איתא בשנים דהיינו ברובא איסורא אלא דאיסורא לאו אמרינן המיעוט
ס"ק כרתי ) הפלתיאמנם דעת  .)סי' תסז ביאורים סס"ק ג( במקור חייםנבלע בכולם וכ"כ  כאילו נאכלו בבת א' דהרי הטעם

בסולת ו] דלא כהש"ך אלא כל שאוכל בב"א א' יותר ממספק החתיכות של איסור סגי)סי' לז ס"ק ט ד"ה שם(  והחזו"א (גכ
 בטיל לא באלף אחד' אפי, נרות בשאר בהנאה האסור חנוכה נר נתערב שפסק דאם)רסי' תרעג(  ברמ"אמהא דמצינו  ,להוכיח דלא כהש"ך אצי )כלל מג אות ד( למנחה

 דאם )סי' תרעג ס"ק י(במ"א וכתב  .אצלן, ע"כ להשתמש מותר ואז, איסור של נר עם דולק היתר של נר שבודאי כך כל התערובות מן ידליק אלא, מנין של דבר דהוי
  [.למעיין. אולם יש לחלק )על הש"ך ס"ק מז(הלבו"ש , ע"כ. ומבואר דלא ס"ל מדברי הש"ך. והביאו 'ג ידליק' ב נתערבו ואם' ב ידליק' א ח"נ נתערב

)ושם )סי' קי ש"ד ס"ק סג אות כב(  הפמ"גבחלה בזה"ז דאסורה מדרבנן אפשר דאף כולם יחד שרו וכמו שצידד אלא ד
עיסה אגב ה אינה חשובה אלא שהתערבה מיירי בחתיכה שאינה ראויה להתכבד ונ"ד נמי הכי הוי דהרי החלה

)סי' קי  בב"ח ,)סי' קא ביאורים ס"ק ז ד"ה ראיתי( חו"דב ,)יו"ד ק' סי' ל(בנוב"י  כמבואר חהר"לובכה"ג אינו בכלל  ,המותרת
י"ל דשאני בנדון דיליה דעיקר התבשיל דנראה דלא כדבריהם  )סי' קא ש"ד ס"ק יב( פמ"גלה ואף .)ס"ק א(ט"ז בו אות ג(

  ., ודו"ק[חשוב הואהנטפל אליו יחד עם היתר בר והוא האיסו
 

  לע"נהעלון נתרם 

 הרב מרדכי מנחם מנדל בן אברהם יעקב זצ"ל
 
 


