
 

האם מותר למדוד 
חשש  שיש בו בגד 

 שעטנז 
 

מ"ב]  תנן   פ"ט  ולא [כלאים  אין עראי לכלאים, 
אפילו   עשרה,  ע"ג  אפילו  כלאים  ילבש 

 לגנוב את המכס.  
תנן  ומאי מ"ה]  דך  מוכרין  [שם  כסות  מוכרי 

מפני   בחמה  יתכוונו  שלא  ובלבד  כדרכן, 
 שמים מפני הגשמים.החמה, ובג
דההוא תנא דמתני' [שם מ"ב ומ"ה] ופי' הר"ש 

דאסר ללבוש כלאים ע"מ לגנוב את המכס, 
ופליג   אסור,  מתכון  שאין  דבר  קסבר 
כדרכן.   מוכרים  כסות  דמוכרי  אסתמא 

כסות   דמוכרי  בשילהי  ומההיא  דייקינן 
כירה [שבת מו:] דדבר שאין מתכוון מותר  

וכ"כ הרא"ש    אפי' באיסור דאורייתא. ע"כ.
[בפי' המשניות שם, ובהל' כלאי בגדים פ"ט מנידה אות  

 . ט' וי"א]
הרי"ף]  ובר"ן   מדפי  לב.  דף  הנשה  גיד  כתב  [פרק 

להוכיח ממתני' דמוכרי כסות, דאף בכה"ג  
רי בפסיק  שרי  הנאה  ליה  כל דמטי  שא 

שאינו מתכוין, דהא מוכרי כסות ודאי מטי  
לא  מתכוין  שאינו  דכיון  אלא  הנאה    להו 

 חשבינן ליה מידי.
הרא"ש   שם]  וכתב  בגדים  כלאי  דהלכתא  [הל' 

כמתני' דמוכרי כסות, דקימ"ל כר"ש דדבר  
 שאין מתכוין מותר.

יו"ט   צ']  ובמעדני  אות  להקשות [שם  כתב 
אינו  דהא מודה ר"ש בפסיק רישא ואע"פ ש

די"ל   וכתב  הכא,  שרי  אמאי  וא"כ  נהנה, 
דאפקיה   כיון  כלאים  בגדי  איסור  דשאני 

אסרה    קרא שלא  ש"מ  תלבש  לא  בלשון 
 תורה אלא כשמתכוין ללבישה.

ט"ז]  אולם הרמב"ם   הל'  כלאים  מהל'  פסק  [פ"י 
שלא   ובלבד  כדרכן,  מוכרין  כסות  דמוכרי 
שעל   הכלאים  להם  שיציל  בחמה  יתכוונו 

החמה, מן  בגשמים    כתפן  יתכוונו  ולא 
 להתחמם בו.

פסק   כן  הי"ח]ואע"פ  אדם    [שם  ילבש  דלא 
עראי, בגדים    כלאים  עשרה  ע"ג  ואפי' 

את   לגנוב  ואפילו  כלום,  מהנהו  שאינו 
 המכס, ואם לבש כן לוקה.

מתני'   [שם]וברדב"ז   דההיא  להעיר  כתב 
את   לגנוב  ע"מ  כלאים  ללבוש  דאסרה 
מתכוין  שאין  דבר  כמ"ד  אתיא  המכס, 

פסק  א הרמב"ם  ואילו  שבת סור,  מהל'  [פ"א 
כר"ש דדבר שאין מתכוין מותר, וא"כ  ה"ה]  

פסק לההיא מתני'. וכתב ליישב דגבי    אמאי
שבת דחמיר להו לאינשי פסק כר"ש דאמר  
כלאים   גבי  אבל  מותר,  מתכוין  שאין  דבר 
יהודה   וכר'  כר"ע  פסק  לאינשי  להו  דקיל 

 דדבר שאין מתכוין אסור.
הכ"מ   של   [שם]אולם  דטעמו  דנראה  כתב 

מודה  ר"ש  דאפי'  דס"ל  משום  הרמב"ם 
המכ גניבת  לצורך  דלבישה  דכיון  בהא  ס, 

תלבש  לא  על  עבר  הרי  לובש ממש  שהוא 
לובשים   שאינם  כסות  מוכרי  אבל  שעטנז, 
אינו  אם  מותר  עליהם,  מעלים  אלא  ממש 

 מתכוין.
ש"א]  ובטור   סי'  וכתב  [יו"ד  כהרא"ש    -פסק 

ואינו מת כגון  הלובש כלאים  כוין להנאתו, 
וכן  מותר,  המכס,  בהם  להעביר  שלובשם 

ב עליהן  שמעלים  בגדים  כלאים  מוכרי  גדי 
כשמוליכין למוכרן או שלובשין אותם כדי  
להראות מדתם, מותר, ובלבד שלא יתכוונו  
מפני  ובגשמים  החמה  מפני  בחמה 

 הגשמים.
וביאורם    [שם]ובב"י   הרמב"ם  דברי  הביא 

ד דלפי  וכתב  בכ"מ,  הרמב"ם כמ"ש  ברי 
צ"ל דלית ליה הא דפי' הטור במוכרי כסות  

א מפ' שלובשין אותם להראות מידתם, אל
כפי' הראשון שכתב הטור שמעלין עליהם  

 בגד כלאים כשמולכין אותו למוכרו.     
הב"י   פסק  וס"ו] ולדינא  ס"ה  ש"א    [סי' 

עראי,   כלאים  ללבוש  דאסור  כהרמב"ם 
לגנוב   ואפי'  בגדים,  עשרה  ע"ג  את  ואפי' 

ובלבד  כדרכן  מוכרין  כסות  ומוכרי  המכס. 
ובגשמים   יתכוונו בחמה מפני החמה  שלא 

 י הגשמים.מפנ
הרמ"א   ס"ו]אולם  מתירין    [שם  דיש  כתב 

מתכוון   שאינו  כל  כלאים  ללבוש  אפי' 
בו   להעביר  כלאים  שלובש  כגון  להנאתו, 
המכס, או שלובשן כדי להראות מידתן אם  

 רוצה למוכרן וכדו'.
ת הרמ"א יש להתיר למדוד בגד  ולכאו' לדע

דודאי  בכה"ג  אף  מידתו  למדוד  מנת  על 
דה שעטנז,  ביה  אלא  אית  לובשו  אינו  רי 

 ס"ד ב

 מיקתא עתא מעש
 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / גה'תשע" בהר בחוקותי פ'   – ' קמגליון 

 במצות ספירת העומר  םקטניחובה לחנך  ישהאם 
ספק  מ  'ואפי  ,וזמן הספירה מתחילת הלילה   . עד שבועות  מ"ט יום  כיםוהול  ים ומונ  ,מתחלת ליל ט"ז בניסן לספור ספירת העומר  צוה  מ

 .סע' א)סי' תפט ( שו"עטב ן הוא. וכשכח לספור בתחלת הלילה הולך וסופר כל הלילה ואם   .לספור יןולחשיכה יכ
  הרא"ש . אולם דעת  מדאו'  היאש  הכ"ד)תמידין ומוספים פ"ז  (  הרמב"םדעת    , ונחלקו הראשונים האם בזה"ז מצוה זו הוי מה"ת או מדרבנן

השתא דליכא הבאה ולא קרבן אינה אלא מדרבנן  דהמפרשים מסכימים  ב  רוד   (כח. דבור ראשון)  הר"ן  כתבושהיא מדרבנן.    (פסחים סי' מ)
 .(ד"ה לספור העומר) בביאור הלכהועי'  .(סי' תפט) הטשו"עוכן פסקו . בעלמא זכר למקדש

דתמימות    ,וברך עוד בימים שלאחריאינו ממן הימים    'שאם שכח לברך באדס"ל    )הובא בתוס' המוזכר לקמן  (הל' מנחות קלג ע"ג  בה"גל  מצינוו
סו.(  ' תוסה   דעת   אולם.  בעינן וליכא דכל לילה ולילה מצוה    ,מונה והולך  דאף בכה"ג  סי' מא)פסחים  (סוף    הרא"שו  )זכר למקדש  הד"ס  מנחות 
   .היא בפני עצמה 

היום    ת ירדאם לא ספר בלילה שוב לא מהני ליה ספ  ס"ל  (תוס' שם)  ר"ת ודאם שכח לספור בלילה סופר ביום.    (שם)הבה"ג  ל  ועוד ס"ל 
 דאין מצות העומר אלא בלילה.  

בודאי  היכן דד  ע"גאד  , יראה דיספור בברכה מכאן והלאה   ,אם ספר לילה אחד או לא   ' אם ספק לאדז)  ל  ' (ח"א סי  בתרוה"ד  כתבומ"מ  
ם לא  א   "טומה   ,תוס' ודעימיהו  בספק מצינן למיסמך על  "מ מ  ,בברכה שוב אינו סופר    ' שכח יום א  ' שכת  הבה"גגינן כנה   'שכח יום א 

 .(שם סע' ח) השו"עוכן פסק  .תלויה במח') נמי ספר בלילה אלא ביום רשאי להמשיך לספור בברכה (אע"פ שספירה ביום 
הפוס  הנה ו הקטניםדרבנן    ים דאף במצות קהכרעת  את  לחנך  ה"ה   ,חייביים  אע"פ    וא"כ  בזה"ז  בנ"ד  פוסקים ספה"ע  רוב  דלשיטת 

 .(שם ס"ק ד) בכור"יו (או"ח סי' צט) חק"לב ,)מ"ז ס"ק א(שם  פמ"גב ,) אות ג שם( בברכ"י עוד בזה  'עי. ו(סי' תרנז ס"ק ג) במ"ב כמבואר דרבנן
דד  אלא לעיין באמת  העירוני  ועבדים  ד  כ.)(  ברכותב  נושנידהרי    , בזה   יש  וכו'   פטורים  וקטניםנשים  קטנים) רש"י    פירשו  .מק"ש    (ד"ה 

  ו על אביו לחנכו בק"ש לפי שאינו מצוי אצלו תמיד כשמגיע זמן ק"ש, עכ"ל. ליהטלא  משום ד  , "שפטור מק  קטן שהגיע לחנוך  'אפיד
   ולפי דבריו היה מקום לומר שה"ה לענין ספה"ע שעיקר חיובה בלילה.

.  אבל קטן שהגיע לחינוך חייב בק"ש  ,נוךינראה לר"ת דמיירי בקטן שלא הגיע לח ד רש"י, על דברייצאו לחלוק  (ד"ה וקטנים) תוס' ש אלא
מן התפילה נמי    ' מכל המצות האמורות בתורה ואפי  ' דאי בשלא הגיע לחינוך מ"ש הני אפי דיש לתמוה ע"ז    דאע"פ  (שם)  רשב"א ה  תבוכ

  . קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה ופס' ראשון של ק"ש )  מב.(  בסוכה מדאשכחן    [ועיי"ש שהקשו על רש"י העיקר כר"ת  מ"מ  פטור,  
לאו מדין עיקר מצות ק"ש  כתב דהתם    (שם)  בפנ"יו  ע"ד חיוב אלא להרגילו במצות.  ' תם לא קאה דל  תירץ די"יא: ברי"ף)  שם  (  בתר"יו

(הלכ' סוכה סי' שיד    באור זרוע  "רשו מובא לקמן).(  בביאור הגר"א   הואוכן  אביו מחויב ללמדו תורה, ע"כ.  משום שיודע לדבר  אלא   מיירי,
ג)   ' . ועיכוונת הגמ' לחינוך לת"ת, דלא כתוס' ד  משמע"א שמע ישראל וגו',  יוה  שקטן שיודע לדבר מלמדים אותו תורה צו  'שכת  אות 

 .(ח"א סי' נח) בבנין שלמה
ישן  הקטן  ו  ,מצוי אצלו בזמן ק"ש בערב  ן אביו, מפני שאיהגיע לחינוך פטור מק"ש   'דקטן אפיכרש"י    סע' ב)  סי' ע(  ו"עהשפסק  עשה  מלו

 שכת' שמהירושלמי משמע כרש"י.   (אות ד) ר הגר"א וא ביב 'ראוי לנהוג כר"ת, ועידמ"מ וסיים  ,בבוקר
א)  במ"ב  וכתב תכו סס"ק  אבל)  ובשו"ת בנין שלמה  ."דוש לבנה קי" מ  קטן פטורדה"ה    דלרש"י  (סי'  נח ד"ה  סי'  כתב שקטן פטור אף    (ח"א 

לת הלילה. ועפ"ז רצה יח בתבלילה משום שדרכו של תינוק לילך ולישן  דפטור אף  ק"ש  דהרי הדבר דומה ל  ,בלילה   "קריאת המגילה "מ
   .דהרי אינו מחויב הוא ,אע"פ שחיובה (בלילה) מדרבנן ,הרבים יד"ח קריאת המגילה בלילה  תלומר דמה"ט קטן אינו מוציא א 

  חייב בקריאת המגילה אף בלילה, י"ל ש  בסימן תרפ"ט   ע מדבריומוכמו כן מש   ,בנ"ח שקטן חייב    תרע"ה בסימן    במ"באע"פ שמבואר  ו
ב סע' ו'  "סימן קימהא דב  אלא דאכתי צ"ע  בלילה.אצלו  מצוי    יכול להיות  אביוובכה"ג שפיר  לעתים  מצוות אלו באות  ד  תםשאני ה ד

 . נוהגת כל היוםדלמעשה תפילה  מצות  . ואפשר דיש לחלק דשאני לענין תפילה שחייב לחנכו שחרית וערבית
י"ל דה"ה לענין ספירת העומר  חייב לחנכו  ."עה פטור מספ  ה ללין שאין אביו מצוי בדכיו  ,מעתה  י"ב שנים  וכמו שכתב    ,אלא דבגיל 

 .(סי' ע ס"ק ח) המ"בוכן פסק  .לדעת רש"י מגיל י"ב שמצוי אצלו פשיטא דחייב לחנכו בק"ש 'שאפי (שם) ב"ח ה
לפי  ולם  ו, אכנלח אינו מחויב  ד  י"לכיון שאביו אינו מצוי בלילה    ,לא שי"ל דבשלמא לסוברים דמי שלא ספר בלילה תו אינו סופרא

ז)   השו"עפסק    כברו  .אצלו  שהרי מצוי הוא  ,שוב י"ל דאביו מחויב לחנכו עכ"פ ביום   , הסוברים דאיכא חיוב לספור ביום  (סי' תפט סע' 
חינוך [אלא דיש לחלק דעד כאן לא  חובת  לענין  נמי  דיש להחמיר בדבר ולספור ביום. ולפ"ז יש מקום לדון להחמיר  לענין האי מח'  

 . מצות חינוך]לענין  ע אלא לספור דאפשר בקל, משא"כ "והשהחמיר 
שכתב דמי ששכח לספור   (סי' שכט)  באור זרועאיכא חיוב לספור ביום מצינו  ד דהרי אף אם נימא    ,אכתי אין זה מילתא דפשיטא  אולם

המצוה  ולא בביטל    ח וככההיא דפרק תפלת השחר טעה ולא התפלל ערבית יתפלל שחרית שתים ודוקא בשבלילה סופר ביום בברכה,  
עליו    אינו חל  שוב  היה פטור  , ע"כ. מבואר דחובה לספור ביום אינו אלא מדין תשלומים, וא"כ בנ"ד י"ל דכיון שהקטן בלילה במזיד

(שם    ביאור הלכההמ"מ    ,)שם(  בנהר שלום. וכן פסק  דאין זה בתורת תשלומיםואע"פ שמשאר הראשונים משמע    חיוב לחזור ולספור.
, וכיון דחזינן מדבריו דלאו שיטה דחויה היא בנ"ד יש מקום להקל בצירוף דעת הסוברים דליכא  חשש לדברי האור זרוע  )ה כבר ד"ה בלא  

 . מצוה ביום
, וי"ל דהיינו  בספה"ע  דאיכא חובת חינוך על הקטן   משמע  (או"ח סי' צט)  כת"סהו  (שם אות טו)  ערוה"שה,  (סי' תפט אות כ)  "תשערמהש אלא  

כי   בזה   י"ל דחיבוהו  . ולפ"זיירי בקטן בגיל י"באשם  כי  "ס  הכתהראייה מיש לדחות  דאלא  (  עיל  כמבואר ל  ם בת היומחמת חוטעמא  
ן לקיים חיוב זה ע"י הספירה שסופר הקטן בת"ת, דהרי המלמד הוא תידנומ"מ י"ל  ).  לעיל  כמבואר בב"ח כבר מחויב לכו"ע    בכה"ג

 . סע' ד' כשלוחו של אביו, וכמו שמצינו לענין חובת האב ללמד את בנו תורה דיוצא עי"ז שמשכיר מלמד כמבואר ביו"ד סי' רמ"ה 
אינו בר חיובא במצוה זו הקטן ש   בשילהח נמי לאידך גיסא ו. יש להחמיר  חומרא כנ"לאם נימא דחובת הקטן אינו אלא ממ"מ  דלא  א

יד"ח  רבים  הנ"ל  "שוכמ  ,ואינו מוציא  שלמה  המגילה)   הבנין  קריאת  בר   (לענין  בכלל  הקטן  שוב אין  לחנכו  חייב  שאביו אינו  דכיון 
  .יד"ח  אחרים חיובא להוציא

חיו  שוב בינותי דאפשר דאע"פ שאביו אינו יהו  מ עד    ברש"ימצינו  ש  פאע". דבא הואחייב לחנכו מ"מ אכתי הקטן בר  ד"ה  מח.  (ברכות 
  נוכיה. יעליה דאבוה הוא דרמי לח אלא   ,חיוב לקיים המצותדהקטן  אין הפשט שחכמים הטילו עליה    דס"ל דקטן שהגיע לחינוך  שיאכל)

חינוך   בתוח ש  (ברכות מח: ד"ה עד שיאכל)  התוס'דעת    מ"מ  וע"כ לדעתו לעולם קטן אינו מוציא את הרבים יד"ח דהרי אינו בר חיובא הוא.
  בשו"ע'  עי  ,וכבר פסקו האחרונים כדברי תוס' שחובת חינוך הטילוה חכמים על הקטן וע"כ יכול להוציא.  קטןה הטילוה חכמים על  

שפסק בענין ברהמ"ז שקטן מוציא יד"ח את מי שאכל פחות משיעור שביעה. אולם בסי' תרפ"ט סע' ב' נקט שחש"ו    (סע' ב)  בסי' קפ"ו
"ח קריאת המגילה, וזה סותר לדבריו הנ"ל. וצ"ל דס"ל להשו"ע דשאני מגילה שהקטן הוי תרי דרבנן, וכשיטת  דים  אינו מוציא אחרי

ובסי' קפ"ו איירי שהגדול לא אכל כדי שביעה  . (סי' תרפט ס"ק ו) המ"בוע"כ לא מוציא אחרים י"ח, וכמ"ש   (יט: ד"ה ור"י מכשיר)מגילה  תוס' 
ובססי' תרע"ה פסק שקטן    ,גילה אינו מוציא מעל השו"ע שפסק דידי חובת    תושהקשה    (שם)  "א מ בד  והקטן אכל כדי שביעה. ועיין עו

נ"ח.   יד"ח  שם)  ובמ"במוציא  ושע"צ  ו  סס"ק  תרפט  נ"ח שיכול להוציא אלא דמ"מ יש לסמוך ע"ז רק    (סי'  כת' דהעיקר כמו שפסק לענין 
 . )(סי' נג ס"ק ל, וסי' נה ס"ק ד במ"בבשעת הדוחק. ועי' עוד 

להסוברים שחובת חינוך הוא על הבן איך שייך להטיל חיובים לקטן, שהרי אינו בר דעת. ולכאורה י"ל שבאמת החובה   צ"עלכאורה  ו
 .(ענינים חדשים מהגרי"ז מודפס בסוף חידושי הגר"ח סטנסיל)  גרי"זה  מדברי  הוא על האב אלא שחכמים נתנו לקטן "דין בר חיובא". וכן מוכח 

לדעת תוס' כיון שהחיוב הוא על האב שיעשה הקטן המצוה, מקרי בר חיובא כיון    ' אפיד  יצא לחדש  ט ד"ה ועיין בש"ך)צ  י'(ס  "ס כתהאולם  
 שעושה ומקיים.  

גדר החיוב של קטן הוא משום דלא תסור הוא אזהרה אלא דשחיוב חינוך הוא על הבן ממש,    ב הג"ה נ)"פכ  "ש(הליכ  זצ"ל  הגרשז"א דעת  ו
 י"א.  גליון  עמקתא  עתא שמב עוד בזה  עי'ו  .אמר לכל אדם שיש בו דעת בין קטן בין גדול וכו'נ זה כללית וכו', ולאו 

בר חיובא, אבל   בכלל  אין הקטן  שוב  , דלפי הכת"ס י"ל דכיון שאביו אינו מחויב לחנכו משום שאינו מצוי  ,"מ בין הטעמים בנ"דקונפ
 י"ל דאכתי בר חיובא הוא.  ,כשאין אביו חייב לחנכו אףש  ובא ממחי בר שהקטן גופא יש לו דין לפי דברי הגרי"ז והגרשז"א שנקטו 

 לדעת המ"ב קטן אינו מוציא יד"ח מ"מ  (אלא דעי' בהגה לעיל ד  מוציא רבים יד"ח ו   ,א דקטן חייב בחינוך (לחומרא עכ"פ)צעתה יומ
 .ספירת העומר עם ברכה   ורספהקטנים ל דמחנכים את  (אשרי האיש פס"ד אות ב) הגריש"א זצ"ל. וכן הוא דעת אלא בשעת הדחק) במצוות

דדבר שיש פוסקים   דס"ל (סי' רסט ס"ק א) המ"א  ע"פ וזה  ,שרשאי להמשיך לספור עם ברכה  ,דאם הקטן שכח ולא ספר יום א'  ' ונר' לכאו
מצוות הגה ל  יםחינוך הבנ(  הגרשז"א זצ"ל  ן, וכ(פ"י אות יד הגה מא)  בשש"כוכן הוכיח    ,המתירין אף לגדול, אף דלא קיי"ל כן מ"מ לקטן שרי

ועי' עוד בזה    לענין אכילת מצה, דודאי יש להקל בשיעור של כדי אכילת פרס ולשער השיעור הקל ביותר דהיינו תשע דקות. נקט    עב)
ברכה כמו גדול,   ליב  שיך לספורולא ספר ימ  'דאם החסיר יום א   (שם)   הגריש"א זצ"לשו"ר דדעת  לא דא.  גליון פ"זשמעתא עמיקתא  ב

   .רשאי לברךד )המצוה ן לקיים רצון הקטכגון שהדבר משפיע ל( שבשעת הצורךדגם הוא ז"ל יודה  ה אונר .ע"כ



 

 לראות מידתו ואינו מתכוין להנות בו.    
אדם   החכמת  ס"כ] אולם  ק"ו  כלל  שעטנז  אחר   [הל' 

כתב   והרמ"א  המחבר  דברי  ונ"ל    -שהביא 
דלכו"ע אסור אם רוצה לקנותו ולובשו לפי שעה 

ללובשו,  לר מתכון  שהרי  כמדתו,  הוא  אם  אות 
קאפעלושין   שקורין  הכובעים  הקונים  ולכן 

רים בשעטנז וכן בגדים אסור ללובשן לכוון  התפו
[ח"ב למדתו אפי' עראי. עכ"ל. וכן צידד בשה"ל  

 .סי' קס"ט]
העיר על דברי החכ"א בדרך אמונה   בראיברא דכ

הציון ובשער  וע"ה  ע"ד  ס"ק  הט"ז  פ"י  כלאים   שם]  [הל' 
משמיה   דביצה  ספ"ק  גבורים  השלטי  מדברי 

להדיא   דכתב  שמ  -דריא"ז  בעיני  נראה  ותר וכן 
רוצה  כשהוא  כלאים  בגד  ללבוש  לאדם  לו 
שהרי   גופו,  על  ולכסות  לבודקו  וצריך  לקנותו 

 אינו מתכוין להנות בו לפי שעה.    
יצחק   במנחת  ט"ו]  וע"ע  סי'  דין  [ח"ד  דאין  דכתב 

ה ולדברי  ברור,  ט"ו]  גר"א  דהחכ"א  אות  אין [ס"י 
 יסוד לחומרת החכ"א.

הלרמ"א  לדעת  להקל  מקום  יש  שפיר  וא"כ 
בבגד ל ובפרט  גודלו.  מדידת  לצורך  בגד  לבוש 

 שיש בו רק חשש שעטנז.
בבגד  איכא  אי  בספק  דאיירי  דידן  בנידון  והנה 
המחבר,  לדעת  אף  להקל  מקום  יש  שעטנז, 
בבגד  ליכא  דשמא  חדא  להקל,  ס"ס  דאיכא 

ועוד דאף אי אית ביה שעטנז שמא הל'   שעטנז,
ע"מ  שעטנז  בו  שיש  בגד  ללבוש  דשרי  כרמ"א 

 מידתו. למדוד
ואע"ג דספק קמא הוי ספק דאפשר לברורי, י"ל  
אין   דהרי  הספק  לברר  בידו  דאין  הכא  דשאני 
כא"א  וחשיב  הקניה,  לאחר  עד  ברשותו  הבגד 

 לברורי.  
ש  שכתב דבגד שי  [יו"ד ח"א ס"ס ע"ב](וע"ע באג"מ  

בעלמא   חשש  הוא  אם  שעטנז,  בו  יש  אם  ספק 
יש   שמדינא  מצוי,  שאינו  מיעוט  שהוא  כגון 

לברורי  ל שאפשר  משום  ורק  רובא   בתר  מיזל 
בו   שיודע  לאדם  למוכרו  רשאי  לברר,  מחמירינן 
ממון  הפסד  דמצד  משעטנז,  הבגד  יבדוק  שלא 

 חשיב כא"א לברורי).
כבר   הרמב"ם,  כדעת  להדיא  פסק  דהמחבר  ואף 

י"ח]  השדי חמד  הביא   כלל  ס'  מערכת  הכללים  [מערכת 
ס למעיבד  דנקטינן  ספרד,  מרבני  הרבה  "ס  בשם 

 נגד פסק מרן, ושכן עמא דבר ע"ש.
השד"ח  כתב  י"ג  סי'  הפוסקים  דבכללי  (ואע"פ 
בס"ס  לצרף  שלא  מחמירים  האשכנזים  דרבני 
הרמ"א  לדעת  הא  ברמ"א,  הובאה  שלא  סברא 

שיש   בגד  ללבוש  לכתחילה  דשרי  ודאי  י"ל  בו 
 שעטנז כל שלובשו לצורך מדידה גרידא).
עו מקום  היה  לכאו'  דידן  בנידון  לצרף והנה  ד 

איסור  ספק  כשאר  אינו  בחנות  המצוי  דבגד 
הנמצאים  המומחים  הערכת  דע"פ  דאורייתא, 
השעטנז  שיעור  בעולם,  הגדולות  במעבדות 
לעשרה   חמשה  בין  הינו  בבגדים  היום  המצוי 

 אחוז בלבד. 
דמלבד דבכה"ג   איברא  באחרונים  דעות  דיש 

מקרי מיעוט המצוי. עוד יש להעיר דיש לדון אם  
לסמוך   זו  יש  הערכה  דהרי  זו,  הערכה  על  כלל 

המצויים,   הבגדים  כל  של  ממוצע  ע"פ  עשויה 
ובחנויות   מסוימים,  במקומות  בדיקה  וע"פ 
אולם  בהם.  הקניה  מצוי  שיותר  מסוימות 
שאחוז  בעולם  יצור  מקומות  יש  במציאות 

וכן  הש מקומות,  משאר  יותר  בהם  גבוה  עטנז 
יותר   גבוה  בהם  השעטנז  שאחוז  חנויות  ישנם 

 ר החנויות, כאשר ידוע לכל בודקי השעטנז.  משא
ומ"מ מעיקר דינא נראה דיש מקום להקל בדבר, 
בין לנוהגים כפסקי הרמ"א ובין לנוהגים כפסקי 

 המחבר, וכמשנ"ת.
 

 
        

  
 

 

 יני מוסרפנ
 (ד)ההכנה לשבת   -עניני שבת קדש 

 

שבת  לפני  בתשובה  הספרים  "  -  לשוב  כתבו 
רהר בתשובה ויפשפש במעשיו בכל ערב שבת,  יה

פני  מקבל  וכאילו  מלכתא  כלה  מקרי  שבת  כי 
לבוש   כשהוא  לקבלו  נאה  ואין  ית"ש,  המלך 

משנה ברורה  (  ".בבלויי הסחבות של חלאת העוונות
 )ר"נ ס"ק ג

התשו  שבת סגולת  בערב  דמעלי  "   -  בה  פניא 
מצד   הן  תשובה,  מזמני  אחד  כידוע  הוא  שבתא 

שצ הנפש  סיום חשבון  עם  לעשות  וראוי  ריך 
וההכנה   ההתכשרות  מצד  והן  שחלף,  השבוע 
להכנס   במה  לו  שיהיה  לשבת  הכניסה  לקראת 

 לשבת.
במאחז"ל   זי"ע  מסלונים  הס"ק  מרן  וכמאמר 

ת עם  "חייב אדם למשמש בבגדו ערב שב (שבת יב.)  
חשכה" בגדו לשון בגידה, אחרי שעבר עליו שבוע  

ה' לרצון  בניגוד  בו  בגד  אשר  שבאה  שלם  כיון   ,
כדי   לתקנם  ע"מ  בבגידותיו  למשמש  עליו  ש"ק 
שצריך   דכמו  שק.  בלבוש  לשבת  יכנס  שלא 
כן   כמו  המלוכלכים  הגשמיים  מלבושיו  להחליף 

הרוחניים מהכתמים  ולהטהר  לרחוץ    ".עליו 
 אדמו"ר מסלונים, ח"ב עמ' מד) נתיבות שלום לה(
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
 

 

 על הבלוע כדי להתיר הכלי  להשאלחלה בתבנית אם מהני  שרף
כדי שלא  "לחלה בחו , ותיקנו להפרישמדרבנןי אלא " באר ה"זאין חייבים בחלה בז ו ע להפריש תרומה מהעיסה וליתנה לכהן."מ

כת לכהנים, בזמנינו שא"א לכהן לאכול החלה ייש  שהחלה   ע"פוא  .ג)-סי' שכב סע' איו"ד  (  בשו"ע  , כמבוארתשכח תורת חלה מישראל
 מחמת דליכא טהרה, החלה נשרפת. 

    . ב)-סי' שלא סע' איו"ד ( בשו"ע "שכמ , רבנןאלא מדבזה"ז  םאין חיובו , "ימעשרות אינם נוהגים אלא בארה התרומות ו "כווכמ
ועתה   שרו של הכלי.הכו  מה   ,בתבנית וכדו' חו"ל    או חלת  השורף חלת אר"יגליון קכ"ו דנו בס"ד לענין    תא קיעמ  שמעתא בהנה  ו

יש לדון נמי במי    ו"כ. וכממלהכשירוועי"ז לפטור הכלי    ולהפריש חלה מעיסה אחרתעל הבלוע    להשאלבכה"ג  מהני   יש לדון האם
הפרשתם לפני  ומעשרות  תרומות  החייבות  ירקות  או  פירות  ולהתיר    , שבישל  הבלוע  על  אחרים  מפירות  להפריש  את  אם מהני 

ואת הכלי   שכג)יו"ד  (ברמ"א  '  [עי התבשיל  וכן הסכמת האחרוניםיה על  להשאלמהני  חלה שהתערבבה בעיסה  שנקט ד  סי'  דלא    ,, 
, אבל בלא"ה )שם (   ברמ"א   כמבוארלא נאכלה  כ"ז אם אכתי העיסה    והנה .  כיצד נשאליםסי רכח סע' א)  יו"ד  (  בשו"ע  'ועישם.   ט"זהכ

ס"ל ד  (יו"ד סי' רנג)  החת"סכ  וזה דלא .  למפרע  בליםט  כלנמצא או  כי בלא"ה טעמא    דהיינו  )שם (  בדרכי משה   וכת'   לא מהני שאלה.
קנז)  בשבט הלוי  בזה   '. ועיבכה"ג  איסור אין  ד סי'  ח)  בלקט העומרו  (ח"ג  נראה)    חזו"א הדעת  ו  .(פי"ד ס"ק  ד ס"ק כא ד"ה  סי'  שלא (דמאי 

שחלה שבאה לידי ' קמד)  סיא  (ח"  הלכות קטנותה   ת'מ כומ"ליד כהן.    ה מהני שאלה אחרי שכבר נאכלה התרומה ולא כשכבר הגיע
ועי' מה    ,לא מהני שאלה אינה קיימת  שמבואר מדברי הפוסקים דכל שהחלה    לקמןועי'  .  עליה   להשאלכהן אם רוצה הכהן יכול  

 .  ], ואכמ"לפ"ג ססע' ז בבאור הלכה)תרומות ( בדרך אמונהשהעיר בזה 
 איסור ומתערב בתבשילטעם היוצא מה האם    כלומר  ן,בנכעיקר" דאו' או דר"טעם  האם    לכאורה דבר זה תלי במח' הראשונים ו

  שפיר אפשר  לפנינומהמציאות של האיסור    איכא   אם נימא דטעם כעיקר דאו' י"ל דכיון דאכתיהנה  , דאסור מה"ת או מדרבנן
, אבל  ת) ימקיהיא  על התרומה אא"כ    אללהשדא"א  [עי' בהגה דלעיל]  (אפי' לדעת הסוברים    וכמו כן אפשר להשאל עליו  להפריש עליו

רבנן אסרוהו)  דמדאו' לא חשיב כמציאות של איסורכיון  דאם טעם כעיקר דרבנן י"ל דמ"מ   או  א"א להפריש  י"ל דהכי נמי    (אלא 
  ., ואכמ"ל(קח.) בחולין בשאר איסורים, אבל בב"ח לכו"ע טעם כעיקר דאו' כמבואר  אומח' זו הי  .ועלי להשאל

.  אלא שחכמים הצריכו ששים  ,ומדאו' אף במין בשאינו מינו הטעם בטל ברוב  ,מדרבנןר  יקטעם כעד  (חולין צח.)  "ירשוהנה דעת  
  (חולין  הרמב"ןוכן דעת    .אלא דאם איכא כדי אכילת פרס מעורב בהיתר אם אכל פרס שלם לוקה   , )מא"א פט"ו(  הרמב"םוכן דעת  

   .(לה: סוף דיבור ראשון) הר"ןו צח: ד"ה אלא לטעם)
דעת   לאארב(הובא    ר"תאולם  סי'  פ"ז  חולין  במין בשאינו  )"ש  כעיקר  כולו    ,דאו'   מינו  דטעם  נהפך  האיסור טעם בהיתר  שנתן  דכיון 

  ורת הביתתב  והרשב"א . יתר לבטל טעם האיסורה אא"כ איכא ששים ב ,ולוקין עליו בכזית כאילו היה כולו איסור  , להיות איסור
ס"ל הרשב"א ד  דס"ל(נט"ו ח"ה אות כט)   הרי"ו סי' צ"ח ודחה דבריב ב"יהה ליביהחמיר בזה. וכ"כ אהכריע דמספק יש ל  ב"ד ש"א יא)(

ח"ב  פתיחה לתערובת  (  בפמ"ג  'ועי  .הרשב"אחזר בו  דוע"כ    כרש"י,  'כת  )תצו  'סי(  הרשב"א   דבשו"תהביא    (ח"א פ"ה)ובמנחת כהן  כרש"י.  
אמת) הן  ד"ה  עוד  פ"ב  ועי'  ו  ברשב"א .  ד"ה  צח:  ברוב  הטעם    ןאידשהביא דהטעם    הראב"ד)(חולין  בס'בטל  יטעם"    , אלא  אוכל  ד"חיך 

  .סברא זו אף אליבא דר"ת הנ"ל בשכת (פתיחה לסי' תמב) בפמ"גל. ועי' וטיוטעימתו הוי הכרת האיסור ושוב לא שייך ב
ב)השו"ע    ופסקולמעשה כבר   סע'  צח    ףאו  ערובת עובר,ל כזית מהתוע"כ אם אכ  .דטעם כעיקר דאו'   כדעת ר"ת ונושא כליו    (סי' 

וכמ"ש הרא"ש שם דלפי ר"ת איכא משום ח"ש. ומה שכתבנו דהשו"ע     ,בפחות מכן איכא איסור משום חצי שיעור דאסור מה"ת
 .(פתיחה לסי' תמב) בפמ"ג ועי' מש"כ בזה  (שם)בבאר הגולה פסק כהר"ת, כ"כ 

טעם אוסר תבשיל באינו מינו עד ה   "כוע  ,כא משום טעם כעיקרף באיסורים דרבנן אילא רק באיסורי תורה פסקינן כן אלא או
(סי' צח ס"ק ז   בש"ךכמבואר  וכדו',  אל אפילו בזה"ז  רכגון חלת ארץ יש עיקר מה"ת  ששים. מיהו כ"ז באיסורים דרבנן דיש להם  

ל  טעם שלהם בט  ,, אבל איסור שאין לו עיקר מה"ת וכגון חלת חו"ל, בישולי עכו"ם וכדו' ס"ק טו)  שם(  ובט"ז  סי' שכד ס"ק יז וס"ק כד)ו
ב)  באו"ה כמ"ש  ברוב   סי'  כג  ועי'  (הארוך שער  ד)'  (סי  בש"ך.  הבית  ע על  "צלכאורה  ומכאן    ל אין לה עיקר מה"ת. "חו  דחלת  שכג ס"ק 
אע"פ    ,יש טעם  "במציאות"י"ל דכיון דאלא ד,  דאו'על חלת חו"ל משום דטעם כעיקר    להשאלהמובא לקמן שדן להתיר    יצחק

ע"פ האו"ה דבישולי עכו"ם בטלים    סי' קטו ס"ק יז)ו  (סי' קיג ס"ק כא  בש"ך. ועי' עוד  מהני שאלה  טלו בששיםשיתב  חז"ל  שהקילו בהם
 . צא, צב, צג) יות(סי' קיג אות בכה"ח וכן נקט ברוב, 

עת שאלה על הבלוע. וכ"ש לדהפרשה או י"ל דמהני  , בלוע משום חפצא דאיסורא ויש ב  ,עתה י"ל כיון דקיי"ל דטעם כעיקר דאו'מ
די"ל בנ"ד ספק דרבנן לקולא ולנקוט דטעם כעיקר תוקפו מדאו' והוי   ,הרשב"א שכתב דהא דנקטינן דטכ"ע דאו' הוי מטעם ספק 

(או"ח סי' קסא א"א ס"ק ז ו יו"ד סי' סט    גפמ"ואין בכה"ג משום התחזק איסורא דמח' הפוסיקם ליכא משום חזקת איסור, עי'  . כנמצא
 .  דלק' בבית יצחק כמש"עוד  ' . ועי, ואכמ"למ"ז סס"ק כד)

לתערובת  (  פמ"גשהואע"פ   אמתפת'  הן  ד"ה  פ"ב  תמב   ח"ב  לסי'  ולא ל  )ובפתיחה  היינו רק לחומרא  ובכל    קולא,כתב דטעם כעיקר מה"ת 
בכלי (או    ה על החלה הבלוע  להשאללתפוס דטעם כעיקר דרבנן. מ"מ י"ל דמקום אזלינן לחומרא, וא"כ בנ"ד יש לנקוט לחומרא ו

דהרי מבואר בראשונים דאף לסוברים טעם כעיקר מדרבנן טעם הבלוע בכלי הינו    , פריש תרו"מ על הבלוע בכלי) לכו"ע מהנילה 
 פמ"גהלהכשירם, וכן הוכיח    בכלל טעם כעיקר מדאו' (בעודו בלוע ולא כשיוצא לתבשיל) וכמבואר בכלים שרכשו במדין שנצטוו 

(סי' צח ס"ק ב ד"ה    ו"פככה  ודלא   ,ב"ם גופא דאע"פ דס"ל טעם כעיקר דרבנן בכלים הוא מדאו'מהרמ  (סי' צג ש"ד ס"ק ג ד"ה והנה הרמב"ם)
כתי  אונקט דלפי הסוברים טע"כ דרבנן דאף בבלוע הדין כן (אא"כ האיסור הבלוע שייך לעכו"ם). אלא ד  זה שנדחק ב  והנה העיקר)
איסור  ש   היינו משוםד   (שם)  המ"א וביאר    ,אה ובל ימצאתנ"א דליכא בבלוע בכלי משום בל יר  'מהא דמצינו בריש סי  צ"ע טובא

בשם    (סי' תמז ס"ק א)במ"ב  . ומבואר דאף אם נימא טכ"ע דאו' אין הבלוע בכלל "נמצא". וכמו כן מצינו  הבלוע לא אסר עד דנפיק
(סי' סב נחת שלמה  המ  הקשה כןדאע"פ דטכ"ע דאו' לא עוברים על ב"י וב"י. ושו"מ שכבר    ,ילבלוע בתבשה לענין חמץ    החק יעקב

בתפיחה   בפמ"גבעינן שהאיסור יהיה בעין ממש ד"ימצא" בעינן, ועי'    ה די"ל דלעבור על לאו ז  לחלק בין ב"י וב"י  יצא, ואות ט)
 . נוק כי קצרודו" (ספר התערובת ח"א פ"ד ד"ה ולכאורה) מנחת כהןוב לסימן תמ"ב 

יש לצדד להקל כדעת רוב הפוסקים דס"ל    , (או תרומות ומעשרות)ם חלה  לגבי תבשיל הבלוע מטע  ' י"ל דאף להפמ"ג אפיעוד  ו
הפרשה אלא מדרבנן, וא"כ י"ל דמהני    ם אינ  בזה"ז  תרומות ומעשרות   עכ"פ בנ"ד דנוגע לאיסור דרבנן, דהרי  , 'דטעם כעיקר דאו 

  (סי' צח סס"ק א)  בט"ז ובש"ךעי'  . ודבדרבנן אמרינן טע"כ דאו' לקולא  (סי' שכד ס"ק כד)  הש"ךן מוכח מדברי  וכ.  שאלה על הבלועו
 .דלא מצרפינן להו ח"ב פ"ב ד"ה הן אמת)שם  ( בפמ"גדמבואר דמ"מ מצרפים דעת המקילים לסניף. אולם לס"ס הוכיח 

כשהכלי  ואע"פ דאף    פגום,טעם  אלא  בל לאחר מכן הרי אין כאן  א,  לא דמסברא י"ל דדוקא בעוד הכלי בן יומו מהני לעשות כןא
 משפטי הארץ ב אלא דשו"ר    (רסי' קכב).  בטשו"עכמבואר    היינו משום גזרה אינו בן יומו אטו בן יומו   , מו צריך להכשירובן יו  אינו 

לשבח ואוסר התבשיל, ונמצא    שהעיר בזה דהרי אם יבשל בכלי דבר חריף חוזר להיות נ"ט הגרח"ק שליט"א  בשם    )259(תו"מ עמ'  
(סי'  ובמנחת שלמה    (תרומות פ"ב ה"א אות ה)במעדני הארץ    ועי'.  מעשר פ"ו ציון הלכה ס"ק נט)(  בדרך אמונהשיש בו איסור טבל. ועי' בזה  

ח) אות  זצ"ל  סב  טעמו.  דהגרשז"א  עיי"ש  יומו,  בן  כשאינו  נאסר  הכלי  אין  טבל  בו  שנתבשל  דכלי  דאפשר  לחדש    אולם   יצא 
  , והיא גזירה כללית שאב"י אטו בן יומו  , ין האיסוריםנקט דלא מצינו שחילקו חז"ל ב  )259(משפטי הארץ תו"מ עמ'  גריש"א זצ"ל  ה

 .   בכלל יםרוסהאיוכל 
ופסק להקל ע"י שאלה רק    ,"בתבשיל"  ה שדן בכל הצדדים הנ"ל לענין חלה הבלוע  ד)ל(יו"ד סי' ק  בבית יצחק  שוב שמחתי לראות

 מ.  במקום הפס"
לענין הפרשת חלה להתיר הבלוע בתבשיל.    סי' שכד ס"ק כד)(  ש"ךבהוא  אולם לפי דברינו נראה דיש לסמוך ע"ז אף לכתחלה. וכן  

שו על  מלענין טבל שנתבשל עם החולין מין בשא"מ דמפריש ממ  אות כו)  (שם פע"ג  והגריש"א זצ"ל  (דמאי סי' טו ס"ק ט)  החזו"א  וכן דעת
כעיק  , טעמו דאוכיון דטעם  זצ"ל[ולדעת    .' ר  ו  הגריש"א  קכ(שם  עמ'  הספר  בסוף  קונטרס  חריף  אף    ז)דבר  לפטור  כוונה בהפרשה  בעינן 

ואפשר דמשתער כפי   , כיון דאין בו ממש אין לו מדה ומשקלד ,דצ"ע כמה מעשר הוא נותן על הטעם 'שם שכת בחזו"א  ע'והבלוע. 
(יו"ד   בבית יצחקין לו פדיון וצריך להפריש ולקברו, ע"כ. ועי' בזה  בטעם אשהוא  שני  מדת הממש שנותן טעם כזה. אולם מעשר  

 ].  ד)ל' קסי
ח"ב  (  במקראי קדש  ופסק   , ה בתבניתפרענין חלה שנשוכן ל בפסח  אות  כא  זצ"ל  )סי'  יד)  והגריש"א  אות  פ"ע  יו"ד  האיש  דיכולים    (אשרי 

ההפרשה   להשאל נמצא   ,על  כן  היה    וע"י  והוסיף    כאןשלא  חלה,  זצ"להגריבכלל  ו  ש"א  כא(שם  אות  דבעינן    )פ"ע  הנ"ל  כדברינו 
חלת חו"ל ולענין    , וכ"ז לענין חלת אר"י.  (שם)במעדני הארץ  ועי' עוד מש"כ בזה  [  .דבלא"ה לא מהני שאלה   שהכלי יהיה בן יומו, 
לענין סכין שחתך    צ"להגריש"א זבשם    מהגר"מ גרוס שליט"א   בסוף הספר עמ' קכז)ש(קונטרס    חריף  בדברועי'  .  עי' מש"כ לעיל בהגה 

חריפי מפירות  טבל  ע  ם, בו  תרו"מ  להפריש  מהני  הכלי  דלא  מפליטת  טפי  מבליע  בכלי  מהאוכל  דבליעה  משום  בכלי  הבלוע  ל 
כ לענין סכין שבלוע בו טבל ע"י בישול וחתך דבר חריף דאין לסמוך ע"ז להפריש מהכדי נטילה על הסכין כיון דאין  "לאוכל, וכמו

 ריש על טבל הבלוע בכלי].להפלענין הגריש"א זצ"ל בשם  (יו"ד פע"ג אות כז) באשרי האישועי' עוד דרגת בליעתם שוה. 
יא דאכתי  ליבון  "ללא  ע"י  הכלי  להכשיר  דאפשר  בגוונא  בתבנית  החלה  קכ"ו]   א תק עמי  מעתא שב[עי'    דכששרף  עדיף    , גליון 

ב)(  כ"ג. דהרי בכה"ג יוצאים אף להט"ז בסימן שלהכשיר מאשר לסמוך על השאלה  עיין (  דס"ל דשאלה לא מהניא בכה"ג  ס"ק 
היכן דאפשר בהכשר י"ל דעדיף. ועוד דיש לחוש דע"י השאלה נמצא ברכתו על ההפרשה   ממ"  ,ואע"פ דלא נקטינן כוותיה   .)עליו

הט"ז    ג' מהרש"א ה  לפי דעת ראשונה לבטלה,   על  שכג  סי'  קל)  החו"יבשם  )  שם(יו"ד  נו)(ח  בדברי מלכיאל  הוא   וכן   , (סי'  ססי'  אלא  [ .  "ג 
ונושא כליו דלא    סעי' א)  שם(יו"ד    רמ"א מהוכן משמע    .לבטלה בכה"גכת' דאין ברכתו  )  (או"ח סי' קלז  א "מהריוה   (יו"ד סי' שכ)  החת"סד

 .  ]חששו זה 
  לא ניות של התנור שדינם ככלי חרס דבוכמו כן פעמים יש חומרים בת  , קרים הכלי מתקלקל ע"י ליבוןבזמנינו ברוב המ   ומ"מ 

 .פ"ע אות יד) שם( צ"להגריש"א זכן דעת שו"מ ש, ובכה"ג ודאי דסמכינן על שאלה ועדיף טפי, ו מהני להו הכשר
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