
  

האם כהן רשאי להשתמש 
  בכהן

  

אבא בר בר חנא ורב (ברכות פ"ח ה"ה) רושלמי איתא בי
חונא הוון יתבין אכלין והוה רבי זעירא קאים ומשמש 
קומיהון, עלה וטעין תרויהון בחדא ידיה, א"ל אבא בר 
בר חנא מה ידיך חוריתא קטעין, וכעס עילוי אבוי, אמר 
ליה לא מיסתך דאת רביע והוא קאים משמש, ועוד דהוא  

ש בכהונה מעל, את מיקל כהן ואמר שמואל המשתמ
ליה, גזירה דהוא רבע ואת קאים ומשמש תחתוי. מנין  
המשתמש בכהונה מעל, רבי אחא בשם שמואל אמר  

(עזרא ח' כ"ח) ואמרה להן אתם קודש לה' והכלים קודש 

מה כלים המשתמש בהן מעל אף המשתמש בכהנים  
  מעל.

ופי' הפני משה דר' זעירא נכנס כשהוא טעון יין ושמן  
ו אחת, וא"ל אבא בר בר חנא מה זה האם ידך ביד

האחרת קטועה שלא לקחת זה בימינך וזה בשמאלך. 
וכעס עליו אביו בר חנה על שאמר לו כן, וא"ל לא דייך 
שאתה יושב והוא עומד ומשמש לפניך, ועוד שהוא כהן  
כדאמרינן בפרק דלעיל ה"ג ר"ז קם מקרי כהן במקום לוי 

מואל, ועודך מבזה לו.  וכו' ואסור להשתמש בכהן כדש
 גוזר אני עליך שהוא ישב ואתה תעמוד ותשמש תחתיו.    

מעשה בכהן שיצק  -(הגהות גיטין סי' תס"א) וכתב המרדכי 
מים ע"י ר"ת, והקשה לו תלמידו הא שנינו בירושלמי 
המשתמש בכהונה מעל, והשיב לו אין בהם קדושה בזמן  

לא לא.  הזה, דקי"ל בגדיהם עליהם קדושה עליהם ואי
והקשה א"כ כל מיני קדושה לא נעביד להו, ושתיק ר"ת. 
והשיב ה"ר פטר דנהי דיש בהם קדושה יכול למחול, 
כדאמרינן בפ"ק דקידושין אין כהן נרצע מפני שנעשה 
בעל מום, והשתא בלא הך טעמי תקשי האיך מצי 
משתעביד ביה, אלא ודאי מצי מחיל, והלכך אצטריך 

  יה נרצע.לטעמא לבעל מום דא"כ ה
  - וז"ל (סי' קכ"ח סמ"ה) וכדברי הר"ר פטר פסק הרמ"א 

אסור להשתמש בכהן אפי' בזמן הזה דהוי כמועל 
  בהקדש אם לא מחל על כך.

דהאי דינא דאין משתמשין בכהן (סי' קכ"ח ס"ק ל"ט) [ועי' בט"ז 
דכתב גבי  (סי' ר"א ס"ק ד') הוא מדינא ד"וקדשתו". ועי' במג"א 

וכתב בטור יו"ד סי' כ"ח בהגה דאם עלה   -דינא ד"וקדשתו" 
ישראל ראשון אין מחייבין אותו עשרה זהובין, דקראי אסמכתא 

. וצ"ע דבגיטין (ע"א ד"ה וחייבו)הוא, וכ"כ התוס' בחולין דף פ"ז 
דף נט: אמרינן בהדיא דאורייתא היא, וגם הרמב"ם מנאו במנין  

ועי'  המצוות [עשין] סי' ל"ב, ועיין פ"ד מהל' כלי המקדש,
(עשין קע"א) בחו"מ סי' שפ"ב. וכ"כ הריב"ש סי' צ"ד בשם סמ"ג 

בפשיטות דדאורייתא היא. וכ"כ בתשובת מהר"ם מרוטנבורג 
מייתי פלוגתא דאמוראי (ה"ט) סי' ק"ז. ובירושלמי פ"ה דגיטין 

  ].(ענף ו')בזה. ועי' במהרי"ק שורש ט' 
  ויש לעיין האם גם כהן מוזהר מלהשתמש בכהן אחר. 

כתב להוכיח דכהן מצי (סי' קכ"ח ס"ק ע"ה) ה במג"א והנ 
(חולין למחול על כהונתו, מהא דמצינו בגמ' פרק הזרוע 

שרבא היה לו עבד כהן, וגם ריש פרק ב' דבב"ק דף קלג.) 
כ' איתא שרמי בר חמא היה משתמש ברב חסדא שהיה 

  כהן. 
כתב לדחות ראייתו מההיא דרבא,  (ס"ס קכ"ח) והיד אהרן 

  . (שם ד"ה זכי לי)היה כהן וכמ"ש רש"י ז"ל דרבא נמי 
ומשמע דהמג"א ס"ל דאף כהן אסור להשתמש בכהן,  

  ולא כיד היד אהרן דס"ל להיתר.
(סי' קכ"ח ס"ק פ"ג) וכדברי היד אהרן כתב הבאר היטב 

דמהא ליכא ראיה, דרבא נמי כהן היה וי"ל דכהן רשאי 
 להשתמש בכהן אחר. וציין לדבריו בס"ק ח'. ושם כתב
דהגאון מוהר"ר דוד אופנהים מאריך בספרו נשאל דוד  

  כת"י סי' צ"ח אי שרי לכהן לשמש בכהן.
(אלא דמדברי היד אהרן נראה דס"ל כדבר פשוט דכהן 
מצי להשתמש בכהן אחר. אולם הבאר היטב כתב כן 
בדרך דחיה דמהתם ליכא ראיה די"ל דכהן שרי 

  להשתמש בכהן אחר). 
כתב להוכיח י המג"א שם) (על דבראולם המחצית השקל 

אבל בלי מחילה  -לאסור הדבר (כדמשמע במג"א) וז"ל 
אפי' כהן אסור להשתמש בכהן חברו, וכן משמע מראיה  

דמחילה מהני  (ס"ק ל"ט) שהביא הר"ר פיטר הובא בט"ז 
עבד כהן אינו נרצע דנעשה בעל מום, והיכי משכחת  
דעביד שש שנים, אלא ע"כ משום מחילה, ומאי ראיה 

  ילמא מיירי שרבו כהן. ד
(ובעיקר מ"ש המחצה"ש דראיית ה"ר פטר מהא דעובד שש 
שנים, עיין ביד אהרן ס"ס קכ"ח, ובשיורי ברכה סי' קכ"ח ס"ק 

  ד').  
מבואר נמי כיד (ס"ס קכ"ח) ואכן בהגהות חכמת שלמה 

וכו', (ס"ק ע"ה) ומג"א (ס"ק ל"ט) עי' בט"ז  -אהרן, שכתב 
הוקשה להם ממעשה דר"ת  ואני בעניי לא ידעתי מה 

וממה שהיה לרבא עבד כהן וממה דאמרינן דאין עבד 
כהן נרצע, והרי יש חילוק בין ת"ח לעם הארץ, דעם 
הארץ ודאי אסור להשתמש בכהן דהוי מועל בקודש, 
אבל ת"ח שהוא חשוב יותר מכהן כמו שאמרו חז"ל  
דאדרבה לא יקדים ת"ח לכהן עם הארץ דרך חק ומשפט 

א"כ מוכח דת"ח קודם, וכן דרשו ר"א ס"ב), (סי' כהונה 
דת"ח נקראים כהנים דכתיב (סב.) חז"ל במסכת נדרים 

ובני דוד כהנים היו, ופירש רש"י שם (שמואל ב' ח' י"ח) 
לפתוח ראשון וכו', א"כ מוכח דהת"ח עצמו נקרא כהן,  
ועל כרחך לא אסר בירושלמי רק לישראל להשתמש  

וא"כ מכ"ש בת"ח  בכהן אבל כהן בכהן מותר לשמש,

  בס"ד

  מיקתא ע  אמעתש 

  בשבת ת החוליםהאם מותר ללוות יולדת לבי
ריבוי בשיעורים במלאכה ד.  איסור ריבוי בשיעורים מה"ת או מדרבן.ג.  כשאין צורך כ"כ בעוד מלווה. ב.ת. סיעה עם יולדת בשבא. 

   ריבוי בשיעורים ע"י עכו"ם. ז.ת. חשש מראית העין וזילותא דשבו.  ריבוי בשיעורים בסיעה במכוית.ה. שאין לה שיעור. 

  ת סיעה עם יולדת בשבא. 
דשרי דהרי יש בזה   פשיטאד )שם( 'בגמ הקשוו .היתה צריכה לר חבירתה מדלקת לה את הריולדת ש(קכח:) בשבת איתא 

 דעתה איתובי מיתבא מ"לק ,מהו דתימא כיון דלא חזיא אסור ,בסומא אלא לא צריכאד , ותירצומשום הצלת פשות
דעושים מלאכות דאו' עבור יולדת ע"מ ליישב  )(רסי' של הטשו"ע , ע"כ. וכן פסקורתי ועבדה ליסברה אי איכא מידי חזיא חב

  מלאכות דאו'.אפי' כשיש צורך בעשיית  "איתובי דעתה" אם יש משום ללוות יולדת לביה"ח דחובהדעתא. ולפי"ז י"ל 
,  ס אות רכח)(ארחות רבו ח"א עמ' ק  הלות יעקבהקו קטוכן  .שיסעו עמהלזרז  שישת ח"א סי' קמא) וגר(קובץ א  חזו"אהוכן פסק 

כבר סעה  היולדתוע"כ אפילו אם . פב) אות  "מפ ו  יא אות ח ו (פל"ו  שש"כהו (ח"ג סי' לו סי' של סעי' א, ח"ו סי' לח אות ד) שבט הלויה
  . ח"ד עמ' רמג)  שי (חוטהגר"ק שליט"א . וכן פסק שםלע סובעלה ללחולים מותר הבית ל

שיש בו משום פקו" להחליט דבר כיון שהרבה פעמים צריכים  ,ואפילו אומרת שאיה צריכה ראה דאעפ"כ יש לסוע עמה
לעין ללוות חולה  לד)גה כ ה"(ארחות שבת פ הגרשז"א זצ"לל. וכעין זה מציו הקרוביא' מ או הבעל שיקול הדעת שלצריך ו

הגר"ק . וכן מצאתי שפסק ושלא יתעכב הרופאים ת ולסוע אתו כיוון שיכול לזרזשיב"ס שהיה מורה שצריך להתלוו
ליווי היולדת או החולה לבית החולים, איו רק מדין יתובי דעתא, אלא מדין פיקוח פש, שמא יצטרכו  ד )שם(שליט"א 

כל שאיה מבקשת, אין להתלוות שכתב  כג) אות(ח"ב פל"ו  אור לציוןבאולם [ לעשות או להחליט דבר שצריך את עזרת הבעל.
.  (ח"ב סי' קעז)תשובות וההגות בועי' עוד  .(או"ח ח"א סי' קלב)אג"מ וה (סי' קמ ס"ק ג) קצות השולחןה. וכן ראה דעת אליה בחים

(שש"כ פל"ו אות  הגריש"א זצ"ל  ו. וכן פסקחמור זה ובמקום דאיכא משום איסור יחוד בלא"ה יש ללותה להצילה מהאיסור 

(ח"ח סי' טו פ"ט ד"ה הספר   צי"אוב (ח"ג סי' מח) במשה הלכות  (פל"ו הגה כ*) בשש"כועי' בזה  .)ח"ג סי' לו ד"ה ס"א( והשבט הלוי ח*)

   .], ואכמ"לבגליון קצ"א לעין גדר איסור יחוד בסיעה במכויתעי' עוד ו .מדגל)
  איסור ריבוי בשיעורים  -  ב. אין צורך כ"כ בעוד מלווה

אותה סיעה אשר בה וסעת ל להצטרף  לו האם מותר ,במקום שעוד אחד מקרובי היולדת רוצה ללותה ןאלא דיש לדו
רה יותר דלק ע"י מרבה בשעורים מאחר דכל משקל וסף גורם שהמכוית מבעייש לאסור בכה"ג משום  דדלמא ,היולדת

   .שהוהלחיצה על הדו
הי  די עוקצין ושלש בעוקץ אחוגרות בשלשתי גרוגרות ויש שתי גר בעי רבא חולה שאמדוהו סד:) -(סד.  במחותשיו והה 

. וכן פסק שלש מייתיןד . ופשטו שםא ממעטא קצירהאו דלמא שלש מייתין דק ,שתים מייתין דחזו ליה ,מיייהו מייתין
דבשתים בשי עוקצין איכא  כהאי גוואבדעד כאן לא איבעיא לן אלא  ט: ד"ה ומיהא)ביצה ( הר"ןוכתב  .ח) - ה"ז  ב(פ" הרמב"ם
אבל משמע דפשיטא לן דשתים בעוקץ אחד ושלש בעוקץ אחד שתים מייתין שלש לא מייתין דלרבויי   ,צירהקריבוי ב

פרק מפין סי' תסג)  ( הגהות מרדכיב 'וכת. כו)כלל (הרא"ש בתשובה ו טו: ד"ה המבשל בשבת)חולין ( הרשב"א  "כוכ  .בשיעורא אסור

  .(סי' שכח סע' טז)הטשו"ע . וכן פסקו מדקדקין כל כך דאם הדבר בהול אין
ים בעוקץ אחד ושלש תי גרוגרות ויש שתדמבואר דחולה שאמדוהו לש האד יצא לחדשש י) אות(או"ח סי' קז  זאב" ב ועי'

"כ לצורך החולה, וע הים ולא שיש בו השלש, הייו משום שהגרוגרת השלישית איתבעוקץ אחד כורתין העוקץ שיש בו הש 
  ים בשי עוקצין, דבאמת מותר בזה אסור לכרות הש ים בעוקץ אחד ושים בשי עוקציןלא תבאר בפוסקים דאם יש ש

   עכ"ל. ,אוט"ז ותראה שכן הע' אף שמרבה בבצירה, ועי' היטב בשו"ע סי' שכ"ח ס  ,כיון שהכל לצורך
' בעוקץ א' וב' דאפילו גבמחות ובשו"ע שם  איתאד ממה האב"ז דאין להקשות על דברי  כתב (ח"ב סי' כו) ובשו"ת ארץ צבי

לשתי את החולה  שאמדו(אע"פ  דממעט בבצירה עדיף ות הג' בעוקץ א' ולא השיים בב' עוקציןבב' עוקצין צריך לכר
כי שם לא מבואר דאיכא איסור לכרות השיים אלא כוות הש"ס דאף הג' שרי וליכא בכה"ג איסור ריבוי   ,)גרוגרות
אמדוהו דכתב שם " בסי' שכ"חכוות האב"ז במה שציין לדברי השו"ע . וזהו הם כיון דסוף סוף ממעט בבצירבשיעורי

לשתי גרוגרות ולא מצאו אלא ב' גרוגרות בב' עוקצין וג' בעוקץ אחד, כורתין העוקץ שיש בו ג', ואם הי' ב' בעוקץ אחד וג' 
יש סיפא בב' בעוקץ א' וג' בעוקץ א', כתב ולא יכרתו אלא העוקץ שבוהה . "בעוקץ א', לא יכרתו אלא העוקץ שיש בו שים

וקץ שיש בו ג', רק  רות בב' עוקצין וג' בעוקץ א' לא כתב כלל בלשון איסור לא יכרות אלא העבו שים, ואלו ברישא בב' גרוג
דאע"פ שברמב"ם (ועיי"ש שכתב  .ולא איסורא מ"להיתירא קכורתים העוקץ שיש בו ג', ש"מ דברישא  ,בלשון רשות

  רות מ"מ תוס' חולקים על הרמב"ם).וג שתי הגר תתמבואר דאיסור מי איכא בכרי
  ג. איסור ריבוי בשיעורים מה"ת או מדרבן

מה  ו שאיו אלא מדרבן ביצה יז. ד"ה אף על)חולין טו. ו( הרשב"אוחלקו הראשוים אם איסור זה הוא מה"ת או מדרבן. דעת 
(ביצה ח:   ר"ןהאולם  הייו משום דהתם חז"ל הקילו. ,ריבוי בשיעורים איסור ליכא משום ביו"טד )יז.( בש"ס ביצהשמציו 

שבת שאי  ,שרי רבויי בשיעורא ביו"טד ומה שמציו(. מדאו'אסור בשבת  יםדודאי רבויי שעורכתב  ברי"ף ד"ה ומיהא משמע)
כיון יו"ט באבל  ,ף תוספתו כמוהו ומיתסר מדאו'חויה היא אצל חולה ולא הותרה ולפיכך כל שהעיקר מלאכה אסור אדד

פשיטא דג'  ,דא"כ מאי קא מיבעי לן התם במחות ד הרשב"אתמה ע"עיי"ש שו. )הריבוי שרי לגמרי גם שאוכל פש הותר
ג'  תי ת א' ומיידהא אלו אמדוהו לגרוגר ,מדאו' אסורהצירה במייתי דרבויי בשיעורא לא מיתסר אלא מדרבן ורבוי ב

   ., ע"כעוקצים לוקה וחייב חטאת ואלו הביאו שים בב' ,כלל 'א' לא עבר אדאובעוקץ 
והה הר"ן אזיל לפי הסוברים דשבת דחויה מפי פק". אמם לדעת הרבה פוסקים שבת הותרה במקום פק" (עי' השיטות 

(ח"ג   המהרש"ם. וכ"כ שב"א)(כדעת הר  ). ולדבריהם י"ל דריבוי בשיעורים במקום פק" איו אסור מה"תקפ"ב בגליוןבזה 

פסק כהר"ן. ומ"מ  שיח ס"ק יג)סי' ( מ"בוההביא דברי הרשב"א. שובסימן שי"ח  (ד"ה וכן מ"ש) בסי' של"א ב"יב ועי'  .סי' לז)
ועיי"ש שמבואר שבאיסור דרבן . שבשעת הדחק יש לסמוך על הרשב"א (פל"א אות ב בהגה)מחה ישראל בספרו יעויין 

 (אבי  הגרשז"א זצ"לוכן דעת  .)עורים (ושם מיירי לעין הוצאהבוי בשישאין איסור ברים לסמוך במקום פסידא יש מקו
   ].מש"כ ליישב קושית הר"ן (מחות סד.) בשפת אמתו  (ח"ו סי' צט ד"ה ובזה)בחת"ס ועי' [ .ישפה ח"ג סי' מה)

דיש בזה ביאר  )ד"ה ממלאה (ביצה שם "סחתהולה. שאף להר"ן אין ע"ז חיוב סקי "ק ב)סצוה לב מוסך השבת אות לט (מ מ"חה כתבו
עי' לשוו שיש בזה חיוב חטאת ( קצת רק משום "חצי שיעור" וע"כ הוא עדיף מריבוי בצירות. אולם מהר"ן ה"ל משמע 

 הוכיח מהמ"א שאין בזה אלא איסור )ד"ה ועוד יש לדחות (ח"א סי' כארב פעלים וה. "ח)י(שבת רפ שמח האורממשמע וכן  ,)לעיל
  ., עיי"שבעלמא

  ריבוי בשיעורים במלאכה שאין לה שיעור  .ד
אם שחוט לו עוף או בהמה קטה,  די דלכו"ע אם אמדוהו לחולה שצריך בשר ויהיה לויצא לחדש ש )שם( במ"חועיין 

  .שב"א מדרבן)רולהלהר"ן מה"ת ( בודאי אסור לשחוט לו בהמה גדולה דהוי ריבוי בשיעורא
 התלויאיה המלאכה  "כדבקצירה דבעי שיעור באוכלין, א )א"ח ה"שבת פי ( אור שמחהלחלק כמ"ש  אלא דלכאורה צ"ע דיש

טילת שמה דחיובו בכל שהוא תלישת העוקץ, א"כ כי מפיש בשיעורא חייב, אבל  ע"י  ובעוקץ כי אם באוכל הקצר מחיבור
 א שייךעל השיעור שמת על ידי הטילה, ל לאולית ביה כזית, דהחיוב הוא על השמה שהוא וטל אם  גם חייבים עוףעל ד

  . )דיי שבת סי' יז דף כ"ב ע"ד( אמרי ביהבע"כ. ועי' , כולהו חדא טילת שמהדלשור הבר, בין עוף קטן לחלק 
 הלא הוא איו תולש אלא רק  ,דמה לו בגרוגרות אם הם פרדיםדחה צד זה,  )ד"ה ואחה"מ (ח"א סי' כארב פעלים ה מיהו

ובזה מתקן כל איברים של  ה או עוף דהוא שוחט הסימים בלבדהוא עצם אחד, ודמי זה ממש לשחיטת בהמשהעוקץ 
 , שאם יכול לשחוט קטן (סי' שכח אות פז) כה"חהכן פסק ו  . ועיי"ש שמסיק כדברי המ"ח אא"כ יש עיכוב בדבר.הבהמה

  .  (סי' שיח אות טז) בערוה"ש וכן מבואר  ולא גדול. שוחט קטן

  "ו| ה'תשע  גליון רל"ז | פר' וירא
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

  פיי מוסר 
  (ג) תפילת מוסף    - עניני שבת קדש 

הכון לקראת אלוקיך עם" - כוונת הקדושה במוסף
קדושת כתר, גם למנהגנו שאומרים קדוש, לענות

נוסח "נעריצך ונקדישך" וכו', צריך גם כן הכנה
  בדבר. 

וכשמגיע לעיקר הקדושה, ראוי לאדם להיות כתנור
לבו בוער בקרבו בגודל התלהבות וחדוה ושמחה, עד
שכמעט שלא קם רוח באיש וכמעט בטל ממציאותו
הגשמי מגודל ההתלהבות והחדוה על העילוי הגדול
והעצום וההתפארות וההתרוממות שיש עתה בשעה
זו ליוצרנו ובוראנו יתברך שמו, שכל העולמות
מכתירים אותו יתברך שמו ומעריצים ומקדישים
ומשבחים למלך מלכי המלכים הקב"ה בשעה זו
שאנו עם קדוש מקדישים אותו יתברך שמו בעולם

  זה התחתון. 
להשיגואף המלאכים שואלים "איה מקום כבודו" כי 

עלייתו והתפארותו הגדולה אינם יכולים, וממש יהיה
בכל תיבה ותיבה קולטת בלבו שמחה עצומה יותר

  ) יסוד ושורש העבודה ח, י( ". ויותר, ודי בזה
"התפילה המיוחדת - ייחודה של תפילת מוסף בשבת

מאד, לשבת היא תפילת מוסף, ותפילה זו מיוחדת
שלש .. בת.ושמה מוכיח, שהוא ענין תוספת של ש

כולן בנוסח המיוחד התפילות הקבועות אע"פ שהן
לשבת, עיקר מהות התפילות אינה מיוחדת לשבת,

שהיה ראוי לומר בהן ) ברכות כ"א(אמרו חז"ל  שכן
השבת שלא להטריח י"ח ברכות, ורק משום כבוד

תקנו שבע, משא"כ תפילת מוסף, עיקר מהותה
  )קסזשבת מלכתא עמ' ( מיוחדת לענין השבת". 

 

  " סדרת עבודת המועדים "   נערך ע"י מחבר 

  מותר לשמש בכהן.   
עוד נראה   - בתוך דבריו שם) -(ס"ס קכ"ח וכ"כ הישועות יעקב 

לי דכהן יכול לשרת חברו כהן, דקדשתו לישראל נאמר. 
  ע"ש. 

ע"ע כהן אינו  -דכתב (פ"ג מהל' עבדים ה"ח) וע"ע ברמב"ם 
נרצע מפני שנעשה בעל מום, והרי הוא אומר ושב אל 

  שהיה בה.משפחתו לחזקה 
מכאן ראיה דשירות כהן  -(אות ב') וכתב שם ההג"מ 

(פ"ח דברכות ה"ה)  מותר, ועוד ראיה וכו', מיהו בירושלמי 

  גרסינן מנין המשתמש בכהונה מעל וכו'. וצ"ע.
- כתב על דברי ההג"מ (קידושין כ"א ע"ב ד"ה והנה) והמקנה 

לכאו' הוה אפשר לומר דדוקא ישראל אסור לשמש 
הן מותר לשמש בכהן אחר. וכו' א"כ בכהן אבל כ

  משכחת נמי כהן הנרצע דמכר את עצמו לכהן. 
והביא דברי המג"א שהביא ראיה דמחילה מהני 
מדקאמר פרק הזרוע דף קל"ג דרבא היה לו עבד כהן 

ולפמ"ש רש"י שם שהיה רבא עצמו  -וכו'. וכתב ע"ז 
כהן, א"כ לפמ"ש אין ראיה מזה דישראל מותר לשמש 

  בכהן.
דצדד נמי דכהן מותר להשתמש בכהן אחר (אולם   הרי

לא כתב כן כהלכה למעשה אלא בדרך ישוב "לכאו' הוה 
  אפשר לומר").

חזינן דבהרבה אחרונים מבואר להיתרא. אולם מדברי 
ה"ר פטר וההג"מ והמג"א דלא תי' כן נראה דס"ל 

(עשין פ"ג)לאסור. וכן יש להוכיח לכאו' מדברי הסמ"ג 

אינו נרצע מפני שנעשה בעל מום ע"ע כהן  -שכתב 
והכתוב אומר ושב אל משפחתו למוחזק שבמשפחתו, 

(פ"ח מכאן יש להוכיח דאע"ג דאמר בירושלמי ברכות 

אתם (עזרא ח' כ"ח) המשתמש בכהונה מעל מדכתיב ה"ה) 
קדש והכלים קדש מ"מ בשכר מותר להשתמש בו. ע"כ. 

ג  ואי נימא דכהן שרי להשתמש בכהן אזלא הוכחת הסמ"
  די"ל דאצטריך להיכא דרבו כהן. 

ולכאו' כיון דמדברי הראשונים ה"ר פטר, הסמ"ג 
וההג"מ מוכח לאיסורא, יש לחוש ולאסור בדבר 
(וכדעולה נמי מדברי המג"א. ועוד דאף חלק 
מהאחרונים שהתירו לא כתבו כן לדינא אלא בדרך 

  דחיה).  
דגם  ונ"ל -שכתב (סי' קכ"ח סעיף ע"ב) וע"ע בערוך השולחן 

כהן בכהן אסור להשתמש. או אפשר ד"וקדשתו" הוא  
רק על ישראל, וכל מה שחשבו חז"ל בוקדשתו לפתוח 

  ראשון וכו' לא שייך מכהן לכהן. וצ"ע לדינא. 
וכהן  -כתב (ס"ס קכ"ח ד"ה אסור להשתמש בכהן) ובבה"ל 

בכהן אפשר שמותר [ישועות יעקב וכ"כ במגן גיבורים 
בשרויות בזויות בודאי נכון  בשם ההפלאה] וכו'. ומ"מ 

  לזהר ע"ש. עכ"ל.
 

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

בהמה קטה, משמע  להעדיף לשחוט דיששלא כתבו  בסימן שכ"ח סע' י"דוסתימת הפוסקים  חידוש,הם  דבריםאלא שה
  . (שש"כ פל"ב סוף הגה צב) ל"א זצ"הגרשזו (או"ח סי' קעז) ההר צבישלא כדבריהם. וכן פסקו 

 ,"ס אע"פ שיש בלה מזומתביש דס"ל דשוחטים עבור חולה (יומא ד: ברי"ף) מהר"ן[ולכאורה יש להוכיח כדעת האור שמח 
 כמה כזיתים של איסור אכילת מחמת איסורים הרבהבור החולה מאשר שיעפעם א' ף לעבור על איסור שחיטה דעדימשום 
איסור דאו' אע"פ  איכא מ"מ שחטין עבורו כי בשר פחות מכזיתאם החולה צריך שאף  ס"ק ט) סי' שכח( מ"אהוכתב  .בלה

ואם ימא דאיכא משום  , ע"כ.ל, פמ"ג שם) וחמירי מלאו א' דשבתרבה לאוין (בכל משהו בפיו שאוכשאין בו מלקות והוי ה
אכילה מאשר השוחט ישחוט בהמה שיש בה כמה  יאיסורכמה , י"ל דעדיף שהחולה יעבור על הבשחיט ריבוי בשיעורים

  כזיתות יותר מצורך החולה].
  ריבוי בשיעורים בסיעה במכויתה. 

 . וכן(אא"כ יש בזה משום יתובא דעתא) הבערהמשום ריבוי במלאכת  בהוספת וסעים במכויתלאסור ש "ל דימעתה י
 כל עיקר חיוב זה הוא על ההגאלא ד ,שכתב דאיכא ע"י ריבוי הוסעים ריבוי במלאכת הבערה )רצג 'סי  "דיו (הר צבי ל מציו

, ע"כ. י עוברי עבירה וגם משום הה ממלאכת עבירהאסורים מטעם מסייע ליד מכוית, והוסעים ב(ולא על הוסעים)
   מרבה בשעורים.האם יש בכה"ג משום  הסתפק)  (ארחות רבו ח"א עמ' קסב אות רלב יעקב קהילותהבעל  מאידך

אלא שחילק בזה ע"פ מומחים דיש להבדיל לעין זה בין  ,כתב דיש בזה משום ריבוי בשיעורים(פ"מ הגה קפג)  שש"כוה
מכוית כבדה, לבין מכוית רגילה, שכן במכוית כבדה אין הימצאותו של וסע בודד וסף מביאה לידי  אמבולס וכל

הבערה וספת של בזין, ואף כי תצרוכת הבזין גדולה יותר במקצת, הרי אין זה גורם להבערות רבות יותר אלא להבערות 
לן בה, שהרי  מלאכה שאין לה שיעור ה"ה הכא ליתם בילעיל לעין ריבוי בשיעור האור שמח עתדגדולות יותר, ולפי"ז ל

ולדעת המ"ח יש להחמיר. וע"פ זה אם יש לו כמה כלי רכב יש  ,אין משים את מהלך המוע ע"י תוספת משא של אדם א'
  יותר, ע"כ. קטן שהסיעה בו מצריכה מספר הבערות  להעדיף אם אפשר לסוע במקרה של פקו" ברכב הקטן ביותר

בעיר   דאם הבית חולים ב"ד כתבדהרי  ,לריבוי בשיעורים כללבכה"ג  שיןיילא חמבואר ד ) (או"ח ח"א ססי' קלבג"מ אבאולם 
כי ההג מתעסק הוא  מה"ט, אין לאסור ס"ל דואפשר דהייו טעמא ד איו רואה בזה שום איסור, ע"כ. או בתוך התחום

) מ"מ רי"ז במתעסק (והארכו בזה בס"ד בגליון ואף אם ימא דאיכא איסור דרבן ,דאין דעתו ע"ז כללת ורהבע תוספתב
  . . וצ"עריבוידאין זה פס"ר דאפשר דאין בהוספת הוסע פס"ר של  . ועוד י"ללעין זה ריבוי בשיעוריםבלא אסרו אפשר ד

אין איסור מצד תוספת הבערת הדלק בשל תוספת המשקל ד )ג אות(אשרי האיש ח"ב פל"ז  הגריש"א זצ"לשכן דעת  משו"
כתב   ז)(ח"ב סי' קע תשובות וההגותוב .]דבריוביאור ב, ע"כ. [וצ"ע וסף למכוית, דראה שזה בטל ואין לאסור בשל כךשמתו

סיעו ויחא ליה בזה. ודבריו לכאורה צ"ע דהרי כוותו לה אין רצוו בכך ואדרבה לא יחא ליהדאין משום איסור ריבוי כי 
  . (ד"ה וראה)ט "בריו בח"ה סי' פ. ועי' עוד בד בזה. ועיי"ש שהרגיש קצת בזה

  ו. חשש מראית העין וזילותא דשבת 
 היולדת תצטער אא"כ ,משום מראית העין הוספת וסע שלא זקוקים לו שמ"מ יש לאסור שמצדד(שם) אג"מ בעי' מיהו 

  דשבת.  זילותאמשום להצטרף  לאסור לוסע וסף  דיש(שם)  הגריש"א זצ"ל ודעת  ., ע"כבא לידי סכהתמזה אף שלא 
הגריש"א זצ"ל אין לפי טעם ד  ,כגון שוסעים באמבולס וכדו' ,היכן דליכא משום מראית העין ,יש פ"מ בין דבריהםו

חולה שהיה צריך לסוע בשבת שיתעטף שיעץ ל זו"א הח בשם )ב גהב ה"(פ  תורת היולדתב. [ועי' להתיר, משא"כ לדעת האג"מ
. ועיי"ש דמ"מ ראה דאם וסע באמבולס אין מקום לחשדכתבו שם ו בטלית כדי שלא יחשדוהו כוסע חים בשבת.

  .רך כ"כ לגוף ההצלה ראוי לעשות כן]רק במקום שהוסע עם החולה איו צ במקום הצלה ממש אין לחוש לזה
תא ובלא"ה יש לאסור משום זילאבל  ,או משום צורך גדולבמקום שיש לחוש משום יתובי דעתא אין להקל אלא עשה מול
  . ומשום חשש איסור ריבוי בשיעורים שבתד

  ריבוי בשיעורים ע"י עכו"ם ז. 
   כשההג הוא עכו"ם.כל כה"ג באכתי יש לדון מה הדין וכל זה כשההג הוא ישראל, מיהו 

אמר להו רבא ישיילה לאימיה אי צריכא חים ליה כרי אגב   ,ההוא יוקא דאישתפוך חמימיה(סח.)  בעירוביןאיתא 
אין   ,אפילו אמרה צריכה אי חיה אחר שבעה דקיי"לב אימיה, חים ליה כרי אג ד  (ד"ה ישיילה) ופרש"י. , ע"כאימיה

קטו כרש"י דמיירי בעושה ע"י ד"ה אע"ג) ח: ( גיטיןב והתוס', ע"כ. מחללין עליה את השבת, אבל עושין לה על ידי ארמאי
המבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא  טו:)(בשביל קטן כדאמר בחולין  אסור להרבות ע"י ישראלאבל  ,"םועכ

יחא דשרי להרבות ושמא דוקא לצורך המילה הוא דשרי אבל לצורך דבר אחר אפילו ע"י  כו"םאבל ע"י ע ,ירבה בשבילו
, אבל לפי בשיעורים אמירה לכרי להרבותההותר בתירוץ הראשון ס"ל דמבואר שתוס'  ., ע"כעובד כוכבים אסור להרבות

   .תירוץ השי אין להתיר אלא לעין מילה בלבד
וכן   שכתבו באופן פשוט דע"י כרי מותר להרבות בשיעורים. (פ: ד"ה אומר)וב"ק  (סד. ד"ה בשתיים) במחותבתוס' אולם יעויין 

ורים דאו' מ"מ לעין דריבוי בשיע )ן"לר(ומבואר דאע"פ דס"ל  .(ביצה שם) הר"ןוכן ראה דעת  ).(ביצה שם הרשב"אקט 
   ע"פ הר"ן. (שם) האור שמחוכן קט   .הקילו חכמיםאמירה לכרי 

מבואר דס"ל כשיטת תוס' (ט. ד"ה כי) בע"ז  הר"ןדברי שכתב שב  (סי' שיח)ב"י מההביאו  ים סי' י) "ג מילוא(ח בספר ארחות שבתו
הביא בשם הרא"ה שאם כרי בישל בשבת לצורך   הרידבגיטין ה"ל דדוקא לעין מילה התירו ריבוי בשיעורים ע"י כרי, 

חולה מותר הבריא לאוכלו במוצ"ש, ומשמע דבשבת גופא אסור לבריא. וביאר הב"י שם דהייו טעמא משום גזרה שמא 
  (שם סע' ב) הרמ"אוכן פסק  לו, ומכאן למדו לדעת הב"י דריבוי שיעורים ע"י כרי מי אסור פרט לצורך מילה.יירבה בשב

  בכה"ג משום חשש דשמא ירבה בשבילו.דאיכא 
הקדרה   הבה למלאכה דאו' ע"י הוספת חתיכה וספת אחרי שהוח דחיישין שאי מלאכת בישולדהיה מקום לדחות מיהו 

  . )שם( ארחות שבתב תבו  כ. וכן  טו.)חולין ( הרשב"אדבכה"ג איכא איסור תורה וכמ"ש  ,על האש
 ,לו אגרתמעצמו למקום אחר וישראל ותן  בשבת אם העכו"ם הולךש ר"י אבוהבההמע"פ  בכת  ה)ע' (סי' רמז ס "עושה והה
דהא מ"מ עושה מלאכה בעדו שמוציא האגרת מרשות לרשות, ומעביר ד' אמות   )ח ק"ס(המ"א  הקשה עליו. ואיסור האין בז

הגוי בלא"ה ושא עמו "א שהרי המתמה על  הלכה ברורה פר. ובסכע" סור,ברה"ר. ואע"ג דהאידא לית לן רה"ר מ"מ א
שכ"ה בר לאחד   ןסימא בשו"ע אית, וזה דמי להא דהרבה אגרות, ומה לי אגרת אחת ומה לי הרבה אגרות בהוצאה אחת

   .ה"לוהאור שמח  (שם) המאמר מרדכי ,(שם) ההר שלום וכן קטו  ., ע"כור למאה וכן בכבש לירד בו
"א, שהרי הכרי מרבה במשאו, ה כדאי לדחות דברי המשאין ז כה ברורהלהה כתב על דברי סי' מב)ח"ב ( שבות יעקבה אולם

, והוא הולך מעצמו רב שבתומוליך גם אגרת של ישראל מרשות לרשות שאסור. ומ"מ י"ל שכיון שותן האגרת לכרי מע 
  . ת דרבןהקילו בשבוומבואר דדוקא בכה"ג שמסר מער"ש  .כע" , איסורו כולי האי בשבות דרבןשם בלא"ה, לא חמיר 

"ע לא התיר אלא דוקא לגבי הוצאה והעברה, שבזה י"ל שכיון דבלא"ה והש בודאי שגםדכתב  סי' כד)סח"א ( רב פעליםהו
הגוי ושא משלו מה לי אחד ומה לי עשרה, אך בעשיית מלאכה בידים כגון שהגוי מבשל או מחמם כ"ע מודו שאסור  

וי עושה מלאכת ישראל עם מלאכתו ביחד, כיון דתרי גופי יהו  לישראל לומר לגוי לבשל ולחמם בשבילו, אע"פ שהג
ודעת  .ח"ח סי' ל וח"ה סי' לו)( במחת יצחקועי'  ע"כ. ,בעשיית המלאכה העשית בשבילם, ואיכא ריבוי בשיעורין בגוף המלאכה

  במקום צורך.  להקל (אשרי האיש פל"ז אות ה)הגריש"א זצ"ל 
אלא דאף  י בשיעורים כשעכו"ם עושה בעיקר לצורך עצמו או לצורך חולה.דלכמה פוסקים ליכא משום ריבו מצא

  ., וע"כ אין להקל בדבר אם לא באופים ה"ליש לחוש משום זילותא דשבתכיון דסוף סוף הישראל וסע, ב"ד  ,למתירים
  -מסקא דדיא-

שמא מדין פיקוח פש  או, משום ישוב דעתה) ב"סי שוכן הדין בחו( ה"חלבי הללוות היולדת א' מקרובי על בשעת לדיה  'א
עמה.  אם אומרת שאיה צריכה יש לסוע אף כ". ועביהורול דעת של אחד מקיקעזרה או שיצטרכו להחליט דבר שצריך 
  .)ואם אין הזמן בהול יעשה כן ע"י עכו"ם( אף אם הדבר כרוך במלאכה , יסע באופן פרדו רכבואם אין בידו לסוע באות

וי"א  אסור לו להצטרף בסיעה שהיא לצורך היולדת משום זילותא דשבת) לצורך הצלה קים לו(שאין זקוה וסף מלו ב'
  . אא"כ יש בזה צורך גדול ויש להחמיר אף כשההג עכו"ם .הפרטים באות ה') '(עי שאף משום ריבוי בשיעורים
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