
 

האם אדם חשוב רשאי לאכול 
דבר שנאכל כמו שהוא חי 

 כו"םשנתבשל ע"י ע
אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב ]לח.[ איתא בע"ז 

כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עובדי 
כוכבים. בסורא מתנו הכי, בפומבדיתא מתנו הכי אמר 
רב שמואל בר רב יצחק אמר רב כל שאינו נאכל על 
שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום בישולי 

כא בנייהו דגים קטנים וארדי עכו"ם. מאי בנייהו אי
 ודייסא.

אין נאכלין חיין  -ופרש"י דגים קטנים וארדי ודייסא 
ואין עולין על שולחן מלכים, ללישנא קמא יש בהן 

 משום בישולי עובדי כוכבים, ללישנא בתרא שרו.
]ס"ק כ"ח[ והרא"ש ]שם ד"ה איכא בנייהו[ וכתבו התוס' 

על שולחן משמיה דר"ת, דמדנקט הני דאין עולין 
מלכים, ולא נקט דבש וגבינה דעולין על שולחן מלכים 
ונאכלים חיים, ש"מ דבעי למנקט דברים שנעשה בהם 
לשון אחרון מוסיף על לשון ראשון, ולהקל עליו דאפי' 
אינו נאכל חי כיון דאינו עולה על שולחן מלכים לית 
ביה משום בישולי עכו"ם, וע"כ פסק דהלכתא כהנך 

י איכא חד מנייהו או נאכל חי או אינו תרי לישני, וא
עולה על שולחן מלכים, אין בו משום בישולי עכו"ם, 
דבשל סופרים הלך אחר המיקל. וראיה מדאמר התלמוד 

, דאין ]שם לט:[ודבש ]ע"ז לח:[ בסתמא גבי משחא שליקא 
בהם משום בישולי עכו"ם מחמת דנאכלים  כמות שהם 

ם, ורב יוחנן ]שם חיין, אע"פ שעולין על שולחן מלכי
נט.[ התיר תורמוסין דשלקי עכו"ם כיון דאינן עולין על 

 שולחן מלכים, אע"ג דאין נאכלין כמות שהן חיין.
פסק ]פי"ז מהל' מאכלות אסורות הל' י"ד וט"ו[ ואף הרמב"ם 

להני תרי לישני, וכתב דכל דבר הנאכל כמות שהוא חי 
ולה על אין בו משום בישולי עכו"ם, וכן דבר שאינו ע

שולחן מלכים לאכול בו הפת אין בו משום בישולי 
 .]יו"ד ריש סי' קי"ג[עכו"ם. וכן פסקו הטור והשו"ע 

אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה אטמין ]נא.[ ואיתא בשבת 
לי צונן ואייתי לי מיא דאחים קפילא ארמאה, שמע רבי 
אמי ואיפקד, אמר רב יוסף מ"ט איקפד כרבוותיה עביד, 

וחדא כשמואל, כשמואל דאמר רב יהודה חדא כרב 
אמר שמואל מותר להטמין את הצונן, כרב דאמר רב 
שמואל בר רב יצחק אמר רב כל שהוא נאכל כמות 
שהוא חי אין בו משום בישולי נכרים, והוא סבר אדם 

 חשוב שאני.
שהרואה אותו מיקל עומד  -ופרש"י אדם חשוב שאני 

 ומיקל יותר.
העתיקו דברי הגמ'. שם ס"ק כ"ח[ ]והרא"ש ]כג:[ והרי"ף 

סתם וכתב ]פי"ז מהל' מאכלות אסורות הל' י"ד[ אולם הרמב"ם 
דדבר שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי 
עכו"ם, ולא הזכיר ההיא דינא דאדם חשוב שאני. ואף 

סתם וכתב "אין אסור ]ס"ק כ"ח[ בקיצור פסקי הרא"ש 
ל כמו שהוא משום בישולי עכו"ם אלא דבר שאין נאכ

חי וגם עולה על שולחן מלכים" ולא הזכיר דינא דאדם 
סתמו וכתבו דדבר ]סי' קי"ג[ חשוב. ואף הטור והשו"ע 

הנאכל חי אין בו משום בישולי עכו"ם ולא הזכירו דינא 
 דאדם חשוב.
הביא דברי הגמ' הנזכרת ]סי' קי"ג אות ב'[ ואכן הב"ח 

ף והרא"ש ומייתי לה הרי" -דאיקפד רבי אמי, וכתב 
לשם, אלמא דהכי הילכתא דאדם חשוב יש לו ליזהר 
אף בדבר שנאכל כמו שהוא חי, והכי נקטינן. ואיכא 

 לתמוה למה לא כתבו רבינו )הטור(. עכ"ל.
דנשאל אודות מיני ]ח"א סי' פ"ט[ וע"ע בשו"ת התשב"ץ 

מתיקה שעושין הגויים, והשיב דהיכא דדובשא עיקר 
דהא נאכל כמות שהוא חי. לית ביה משום בישולי גוים 

אבל עם היותם מותרים לגמרי לא  -וכתב בסוף דבריו 
מלאני לבי לאכול מהם, משום דאשכחן בפרק במה 
טומנין דאמרינן התם אמר ליה רב נחמן וכו' והוא סבר 
אדם חשוב שאני. ע"כ. וכיוצ"ב אמרו על רבי יהודה 
נשיאה שמע רב אמי ואיקפד בפרק מי שהפך. שבכל 

ברים של גויים כדי להתרחק ממעשיהם אלו הד
ומחוקותיהם ראוי לכל אדם חשוב לקדש עצמו במותר 
לו, וכ"ש בדברים שאינן נאכלין אלא משום תענוג. ויקל 

]סי' לאחרים ויחמיר לעצמו. עכ"ל. והובאו דבריו בב"י 

 . קי"ג[
תניא  -]ח.[ והנה גבי גוי שעשה משתה לבנו איתא בע"ז 

ל שבחוצה לארץ עובדי עבודת רבי ישמעאל אומר ישרא
כוכבים בטהרה הן, כיצד עובד כוכבים שעשה משתה 
לבנו וזימן כל היהודים שבעירו אע"פ שאוכלין משלהן 
ושותין משלהן ושמש שלהן עומד לפניהם, מעלה 

 עליהם הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים. 
דכל שאמר לו העובד כוכבים דהסעודה ]ע"ב[ ואיתא שם 

ד תריסר ירחי שתא אסור, והדר שרי. מחמת הלולא, ע
ומקשינן מהא דרב יצחק בריה דרב משרשיא איקלע 
לבי ההוא עובד כוכבים לבתר תריסר ירחי שתא 
ושמעיה דאודי ופירש ולא אכל. ופרקינן שאני רב יצחק 

 בריה דרב משרשיא דאדם חשוב הוא.   
דאם הוא אדם חשוב שהגוי ]סי' קנ"ב[ וכן פסק הטור 

אומר מחמת החופה אסור אפי' לאחר י"ב  שמח בו אם
 חודש.

]סי' ו'[ והרא"ש ]ב:[ אבל הרי"ף  -אולם הב"י כתב 

]מהל' ע"ז  השמיטו עובדא דרב יצחק. וגם הרמב"ם בפ"ט 

לא חילק כלל בין  חשוב לשאינו חשוב. נראה הט"ו[ 
שהם סוברים שאע"פ שהוא אדם חשוב כל שעברו י"ב 

ודה, ונראה שהם חודש תו ליכא למיחש דאזיל ומ
סוברים דאע"ג דשמעיניה דמודה לא משגחינן ביה. ורב 

 יצחק ממידת חסידות הוא דפירש ולא אכל. עכ"ל. 
כתב דהשמיטוהו מפני דס"ל דמדסתם ]שם אות ב'[ והב"ח 

תלמודא ואמר דאחר י"ב שרי, משמע דבין אדם חשוב 
ובין אינו חשוב שרי, ור' יצחק שאני דהתם שמעיה 

יא דקאמר תלמודא שאני רב יצחק דאדם דאודי. והה
חשוב, ר"ל דאדם חשוב מאד היה בעיני אותו גוי עד 
ששמח בו מאד והוה אזיל ומודה, ולא ילפינן מינה 

 לשאר גויים לאסור מן הסתם באדם חשוב. עכת"ד.
ונ"ל דלא הוצרכו לכותבו  -כתב ]שם ס"ק ב'[ אבל הש"ך 

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 שו ריפהאם חייבים לה, בשבת האסורים ועיםצקטן המשחק בצע
  

 למצות חיוב חינוךא. 
)סי' תרפט סע' ו(  בביאור הלכה, כגון לולב, שופר וכו'. ועי' במצותאדם לחנך את בניו ה דמצוה על)מב.(  בסוכהמבואר 

ובגליון ע"ז לענין עד איזה גיל  .בגליון כ"א לענין גיל חובת חינוך לכל מצוה ומצוהינוך להידור מצוה. ולענין חובת ח ]ועי' בגליון פ"בשחינוך הוא חיוב מדינא. 
  .[האם איכא חובה לחנך את הבת בס"ד יתבאר בגליונות הבאיםו קיים חיוב זה.

 מאיסור קטן חיוב חינוך להפרישב. 
 התוס'דעת  .מנוולהפרישו מ ,אף שלא יעשה איסוראו  ,ם מצותולחנכו לקירק  אונח' הראשונים האם חובת חינוך הי

 )יבמות קיד. ד"ה עוד כתב( רשב"אה וכ"כ. מנוולהפרישו מלהימנע מאיסור דא"צ לחנכו  (יומא פב. ד"ה בן שמונהנזיר כח: ו)
די לחנכו מצוה על אביו לגעור בו ולהפרישו כד ח("כהז, "י)מאכ"א פ רמב"םה דעת אולם. )קיג: סד"ה ומ"מ כל קטן( המאיריו
 . )קכא. ד"ה ש"מ( שבתב תוס'וכן היא דעת  .בשם הר"ם (שם )יבמות הריטב"א וכן דעת קדושה שנא' חנוך לנער וגו', ע"כ.ב

 ית דין"ב"שאע"פ שאביו חייב לחנך בנו במצות ולהפרישו מאיסורים, מ"מ בשם הרמב"ם  הביא )סי' שמג( טורה והנה
איסור מ 'אפיהרי קיי"ל דד ,דוקא איסור דרבנן 'שאינו יודע למה כת הקשהו .אין מצווים להפריש קטן מאיסור דרבנן

, אלא 'מאיסור דאו 'שאה"נ שלדעת הרמב"ם אין מצווים להפרישו אפי כת' (שם) ובב"י. להפרישו אין מצווין דאו'
 ., ע"כבידוממחין  'אבל באיסור דאו ,כוונת הרמב"ם שאם אין אביו מפרישו אין ממחים בידו דוקא באיסור דרבנןד

וביאר  .קטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווין להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישושפסק ד )סי' שמג(בשו"ע  ועי'
דאם אביו לא מפרישו מאיסור הב"י לתירוץ  ושכוונת ס"ק א( )שם ט"זה ''. וכתאיסור דאומדהיינו להפרישו  הרמ"א

 . )שם ס"ק ג( המ"אוכן דעת  לאפרושי מאיסורא הוא גם באיסורים דרבנן. ךוחינ תדרבנן לא מחינן בידו, אבל לעולם חוב
אביו אין מצווה להפרישו, אתיין דברי הרמ"א  'שבמצוות ל"ת אפי הנ"ל התוס' כת' שלפי מש"כ )אות ב( א"רהאולם 

 ל(. "דהכי קיי 'כתש (ו אות גסי' קפ)עיי"ש )וה ומצו נואי יואב 'באיסור דרבנן אפידדסמכו על התוס' הנ"ל  ,כפשוטן (והלבוש)
 :(עח) בש"ס יומאהא דמבואר כ ,מקום שמצינו שאין חובת חינוך לאפוקי כוונת הרמ"אש כת' )אות א(הגר"א ר בביאוו

ע"י גדולים  'דאפי סד"ה יוה"כ( ברי"ף )יומא א.ר"ן ה ופירש. , ע"כרחיצה וסיכה ואכילה ושתיהדתינוקות ביוה"כ מותרין ב
וע"כ לתינוקות  ,אינן אסורים אלא מדרבנן )פרט לאכילה ושתיה( ביוה"כ כי איסור שאר עינויים ,שרי, והיינו טעמא

 , ע"כ.בידים 'שהגיע לחינוך מאכילין אותו איסור מדרבנן ואפי אע"פשכל שהוא לצרכו של תינוק  ,שרי
 כה.ונראה דס"ל כשתי התירוצים להל הגר"א.והמ"א הט"ז,  תירוץהביא  ק ג()ס" מ"בבלמעשה ו

 האם אחרים חייבים להפריש קטן מאיסורג. 
על אדם  לא אבל ,אלא על האב האינ ,ובה להפריש קטן מאיסורחהש ח("כה זי")מאכ"א פ רמב"םוה )שם( הטורמומבואר 

 . ]בתירוץ השני[ )יומא פב. ותוס' נזיר כח: ד"ה בנו( התוס' ישנים "כוכ. אחר
 אף אחרים הגיע לחינוך חייביםשאם הקטן כת'  ד"ה ומיהו( יבמות קיד.) אהריטב"ו )שבת קכא. ד"ה שמע מינה( תוס'האבל 

 כהח"א ס"ק ז( שם) מ"בה והכרעתהביא דברי התוס'.  הרמ"אשפסק כהרמב"ם, אבל  )סי' שמג( בשו"ע 'ועי .להפרישו
 הרמ"א. יש להחמיר כ 'שבאיסור דאו)כלל סו אות ח( 

 (מצאלא נ אבעל אחרים )כשהחובת חינוך איכא האם ד. 
הב"ד מחויבים כשאביו לא נמצא  הגיע לחינוךקטן שש צד( ')סי ה"דותר בשםס"ק ג(  ם)סי' תר במ"א גדולה מזו מצינוו
 ובמ"ב .ה"דתרודחה דברי  )סי' שמג אות ז( ברכ"יה . אולם)אות ד( בא"ר. וכן נקט " )ולא רק להפרישו מאיסור(לחנכו"

נקט שהמצוה היא  )ס"ק ד(ב, אמו וב"ד חייבים לחנכו. אולם בסי' תרט"ז הביא בשם י"א שאם אין לו א )סי' תרם ס"ק ה(
 לעין אם איכא חיוב על האם לחנך את בנה[. פ"ז]ועי' עוד בגליון דוקא באב ולא באחר. 

 דאורייתא םבאיסורי איסור ספיהה. 
 כמבואר ,"לא תאכילום" אמרבידים שנאיסור לקטן  ספיתוהיינו  ,דין נוסף מצינו, במצות ואיסורים ומלבד חובת חינוך

תינוק שאינו בר ל]ועיי"ש שאפי' שאיסור זה הוא מה"ת.  ס"ק ד( שם) המ"ב. וכבר פסק ג סע' א(שמ 'סי) ע"שובו )קיד.( יבמותב
 'סי) הרמ"א. אלא שבש"ס שם מבואר דמ"מ שרי להביא את הקטן במקום שעלול לעשות המלאכה אפי' שגדול מכוון לכך. וכן פסק לתת חינוך אסור

 [.)שם ס"ק מד( במ"בועי'  .סע' ז( שסב
 איסור ספיה באיסורים דרבנןו. 

)ר"ה פ"ד  בהגהות אשר"ית איסורים דרבנן. וכן פסק דאיסור ספיה נאמר אף בספיי )מא"א פי"ז הכ"ז( הרמב"םדעת והנה 
אלא דלא הותר לספות  ,דרבנןליכא משום איסור ספיה באיסורים ד )עירובין מ. ויבמות קיד.( הרשב"אדעת  . אולםסי' ז(

כלומר שמא יתרגל לעשות )אבל שלא לצורך הקטן לא התירו משום דחיי' דאתי למסרך,  הוא לצורכו של הקטן אא"כ
  דכל שהוא רביתיה של הקטן לית ביה משום ספיה. (שם)ר"ן המוכדרכו יוצא  .ויבקש לימודו כשיגדל( אותה המלאכה

של בית הכנסת  שמותר להביא מפתח 'כתש )סי' שמו סס"ק ו( ט"זלמצינו אולם  .כהרמב"ם )שם( השו"ע הכרעתלהלכה ו
במקום דאיכא משום חינוך  בדעת הט"ז דע"כ כוונתו דוקא)ח"ו סי' יג(  החת"סביאר וכרמלית.  ע"י תינוק בשבת דרך

נן ברדספיה בד "לומבואר דס .דבכה"ג נמצא עושה לצורכו ושרי ,שהקטן בעצמו נכנס להתפלל בבהכנ"ס כגון ,מצוהל
 .מש"כ בזה[ )דיני שבת סי' ח ד"ה ובזה( באמרי בינה]ועיי"ש שכתב דברים אלו ע"פ דברי תוס' בפסחים. ועי'  כדעת הרשב"א. שרי במקום צורך הקטן

לטלטל ספרים ע"י קטן לצורך עצמו להתפלל ולשמוע קריאת  התירוע"כ  ,הרשב"אכפסק  )סי' טו( בתשובת רע"א וכן
 הגרשז"אכן פסק ו .ס"ק ג(סי' שמג ) במ"בו )סי' שמג ד"ה מד"ס( בביאור הלכה כן פסקילא יצטרף הגדול עמו. והתורה, וממ

 אין שם נכרי להאכילכש התיר רק אות ו( שם)והגר"ז ]. )מבוא פ"א הגה קפה(השש"כ  כ"כ. ו)מאור השבת ח"ד סי' יד הגה קי מד"ה ולענ"ד( זצ"ל
גמל להניק נתינוק שהיינו דוקא לענין  ,)סי' שמג( הגר"זוכן נקט  ,דאף לקטן חולה אסור להאכיל בידים איסור דרבנן יו"ד סי' פא ס"ק כא() בש"ךדמצינו  והא. על ידו הקטן

לאיסור דרבנן שאין לו בין איסור דרבנן שיש לו עיקר מה"ת  ע"פ הש"ך הנ"ל שיצא לחלק "ד סי' סי' קכז()יו באבנ"זועי'  ., עיי"ש)יסה"ת פ"ה ה"י( באור שמחמאמו כמ"ש 
 .[. ומשאר הפוסקים משמע שאין לחלק בזה)יו"ד ססי' קסא( במהרי"אעיקר. וכן מצינו חילוק זה 

 איסור ספיה באיסורים דרבנן לקטן שהגיע לחינוךז. 
מת יכן מוכח מסתו .שהקטן עושה לצורכווחובת חינוך במקום איסור דרבנן  תחיי' משום ספי דלאהחת"ס מבואר מו

[ שאף אם בדעת הרשב"א] )שב"ע פ"א ה"ה(שער המלך וב (שם) בר"ןוכן מבואר . שלא חילק בדבר )שם( הביאור הלכה ןלשו
 'שכת ()או"ח סי' קעג מהר"ם שיקכה דלאו. אות ו( שם)בגר"ז  . וכן הואהגיע לחינוך מותר לספות לו איסור דרבנן לצורכו

 עיי"ש בשאלה(. דאפשר שבאמת איירי דוקא בקטן שלא הגיע לחינוך,שם )ועי' ברע"א  .דדוקא אם לא הגיע לגיל חינוך שרי
)סי' תרטז ס"ק ג סי'  ועיי"ש .)שם( במ"בו. (שם)בגר"ז וכן הוא  אבל בלא"ה אסור. ,שהקטן צריך לכךאלא דכ"ז במקום 

פ שעושה שפסק דהיום שלא רוחצים את הקטנים כל יום אסור לרוחצם ביוה"כ )או בשאר יו"ט(, אע" תקיא סס"ק יב(
אע"פ דס"ל דספיה  ,לסוך הקטנים ביוה"כופסק שמותר לרחוץ,  )סי' תרטז( השו"ע]אלא דצ"ע דהרי גם לצורך הקטן כי סוף סוף אין הקטן צריך לכך. 

   .[דתלי בפלוגתא כנ"ל לרביתייהו . ואפשר דיש לחלק בין צורך הקטןשם הב"ימ וכן משמע .זרו רבנןהיינו כי לא גדהתם  י"לבאיסוירם דרבנן אסורה אף לצורך התינוק. ו
 היכן דאפשר בהיתרח. 

כיון  בזה איסור ספיהמבואר דמאכילין טבל הטבול מדרבנן ודמאי לקטן ואין משום ש )יבמות שם(ברשב"א  יעוייןו
 ()דעת תורה סי' שמג ד"ה אפי' במהרש"םומבואר דאע"פ דאפשר להתירו ע"י הפרשה מותר לספות לו. ועי'  .שהוא לצורכו

יש אסור מדרבנו ודהרשב"א מודה בדבר שכת'  )יו"ד ססי' קסא( סאדא י"מהרהו )שב"ע פ"א ה"ה(השער המלך שתמה על 
רע"א שהחשיב ב עין זה מבוארוכ). היתר שריב בידו לעשותולפי"ז י"ל דאף במקום ש .יש בו משום ספיהשלו מתירין 

שההיתר היכן ומ"מ  .(קרוא יחד עם אחרים בבה"כאע"פ שמסתבר שהקטן היה יכול ל ,טלטול החומש כצורך הקטן
לספות לו, שהרי אין הקטן צריך להאיסור, והיכן שאין  אסורי"ל ד ,(אין בין ההיתר לאיסור ולא מידימזומן בידו )ו

  הקטן צריך ליה אסור, כמבואר לעיל בשם הגר"ז והמ"ב.
 נתינת חפץ שעושים בו מלאכהט. 

מותר ליתן לתינוק בשבת  אבל ,וכדו' באיסורי מאכלותלא נאמר אלא  ור ספיהדאיס אות י(שמג  'סי) גר"זלה ומצינו
כגון ליתן לתינוק עוגה שכתובים עליה  מלאכה, ואפילו אם ידוע שיעשה בהם ,חפצים שיכול לעשות בהם מלאכה לעצמו

תן גדול לתוך פיו של להפרישו רק שלא י "צכיון שמתכוין הוא להנאת עצמו א ,שהתינוק יאכלנה בודאי ע"פא אותיות
דאסור לספות לקטן בגד  שכת' )סי' שא ס"ק לה( המ"אמ זה ]וצ"ע על. )סי' שמ ס"ק יד( במ"בוכן מבואר  , ע"כ.תינוק

 [.גופא, ויש ליישב, ואכמ"ל )סי' שא אות כא( הגר"זשתפורים בו זגים המשמיעים קול. וכן פסק 
 איסור הםשעושים ב יםצעצועי. 

לבנות בו או  לעשיית אהל )ארעי(כגון שמיועד בשבת דרבנן לתינוק צעצוע שעושים בו איסור  מעתה י"ל שמותר לתת
 . נ"לכ מלאכה בו שעושים שהרי מותר לספות לקטן דבר ,וכדו'

אלא די"ל דדוקא אם לא הגיע לחינוך שרי, אבל בהגיע לחינוך אסור. ]ואין לחוש בנתינתם משום איסור מוקצה דכיון 
. ()ח"ו סי' עד שנה הלכותבמו ()או"ח ח"ה סי' כב אות כז אג"מבכמ"ש  חק בהם אין בהם משום מוקצהלש דמותר לתינוק

 [., ואכמ"לאות יב()פי"ט  ארחות שבתבנשאר בצ"ע, ועי'  ח(ח"ט סי' ע) שבט הלויוב
צוע אלא דחכם אחד שליט"א העיר די"ל דלדעת הסוברים דספיה באיסור דרבנן לצורך קטן שריא, ה"ה נתינת צע

בהאי סוגיא  שהתירו  )שם( ביומאשעושים בו איסור ד"רבנן" שרי לתת לו, דמשחקים בכלל צורכי הקטן הם, כמבואר 
ה דינוקא ידאמר אביי אמרה לי אם רביתי" של הקטנים כנ"ל. ועיי"שיהו ירביתלקטנים עינוים של יוה"כ מחמת שהם 

, ע"כ. ומבואר דצעצוע הוא לו כלים לשבר ולמלאות תאותו להפקיר רש"יופ .גדל פורתא תבורי מאניכו', מיא חמימי 
בכלל רביתייהו וא"כ י"ל דליכא משום ולא משום חינוך דהרי צורך הקטן הוא. ואמר אותו חכם שליט"א שהסכימו 

ואמרו דאף עד גיל סמוך לבר מצוה שרי לפי צורך הילד )ומ"מ על אביו לומר  הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק שליט"אעמו 
 באמת יש בזה משום מלאכה דרבנן, אלא דמ"מ מותר לו כיון שהוא לצרכו ומשום שעדיין לא הגיע לעול מצות(.לבנו ד
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דאדם  )הרי"ף והרמב"ם( משום דמילתא דפשיטא היא
חשוב ירחיק עצמו מכל מאי שיוכל, וכן צ"ל לדעת 
הרמב"ם ]מאכלות אסורות י"ז י"ד[ והטור והמחבר 
בסי' קי"ג שלא כתבו הא דאיתא בש"ס דאדם חשוב 

 אסור בבישולי גויים אף בדבר שנאכל כמות שהוא חי.
אע"פ שהשיג על ]או"ח סי' רנ"ד ס"ק י"ז[ והתוספת שבת 

תא דפשיטא וע"כ לא הש"ך במה שכתב דהוי מיל
הזכירוהו הפוסקים, וכתב דקושיית הב"ח במקומה 
עומדת, מ"מ לדינא ס"ל דאכן יש לאדם חשוב להחמיר 

 בבישולי עכו"ם אף בדבר שנאכל כמו שהוא חי.
כתב לבאר ]יו"ד סי' קי"ג הגהות ב"י ס"ק י"ד[ אולם הכנה"ג 

דהרמב"ם והרא"ש לא הזכירו ההיא מימרא דאדם 
 שום דלא ס"ל הכי לדינא. ע"ש.חשוב שאני, מ

]סי' רנ"ז הגהות טור ס"ק ה'[ וכן כתב בהגהותיו לאו"ח 

דהרמב"ם והטור לא הזכירו ההיא דינא דאדם חשוב 
גבי הטמנת צונן, מפני דסוברים דקימ"ל כרב נחמן ורב 
יוסף דס"ל דאין לחלק בין אדם חשוב לכל אדם. וציין 

 לדבריו ביו"ד.
אחר שהביא דברי הגמ' ף ס"ק ג'[ ]סי' קי"ג סוואף הפר"ח 

ומ"מ מסתברא דקיימא לן  -בשבת גבי אדם חשוב כתב 
כוותיה דרב נחמן )להתיר אף באדם חשוב(, חדא 
דמעשה רב, ועוד דאשכחינן לרבי יהודה נשיאה נמי 
דאשתי מיא דאחים קפילא ארמאה כדאיתא במו"ק 

. ולאפוקי מהב"ח שתמה על הטור שהשמיט ההיא ]יב:[
אדם חשוב. והש"ך כתב שלא הוצרכו הרמב"ם דינא ד

והטור לכותבו לפי שפשוט הוא, וכל זה אינו מחוור, 
אלא העיקר שלא כתבוהו לפי שהדבר ברור להתיר 

 אפי' לאדם חשוב.
דדבר שאינו נאכל ]ריש סי' קי"ג[ וכן נקט הדגול מרבבה 

כמו שהוא חי אינו נאסר בבישולי עכו"ם ואפי' לאדם 
נחמן עשה מעשה להיתר, ודלא חשוב, כיון שרב 

כהש"ך בסי' קנ"ב. וציין לדברי המג"א באו"ח סי' רנ"ז 
ס"ק ט"ו שהביא דברי הכנה"ג דאפי' לאדם חשוב 

]סי' קי"ג מותר להטמין צונן. וכן נקט ערוך השולחן 

דבדין זה דמצינו דר"נ עשה מעשה בעצמו  ,סי"א[
 להתיר, ורב יוסף החזיק בידו, אע"ג דרבי אמי הקפיד

עשה רבי ]יב:[ על זה, מ"מ הלכה כרבים. וכן במו"ק 
יהודה נשיאה מעשה בעצמו ושתה ממים שהיחם 

]עי' חדושי עכו"ם, ש"מ דלא חשו לזה. וכן נקט החת"ס 

דהרמב"ם, יו"ד סי' קי"ג[  -ם -חת"ס המובא בשו"ע הוצאת מכון י
הטור והשו"ע, השמיטו ההיא דינא דאדם חשוב משום 

רבי אמי, ואף לאדם חשוב שרי דס"ל דלית הלכתא כ
כל שנאכל כמו שהוא חי. וכתב דכן נכון לדינא בלי 

 שום פקפוק כלל. ע"ש.   
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[ 

 

 פניני מוסר 
 ()דתפילת שחרית  -עניני שבת קדש 

 - השמחה באמירת פסוקי דזמרה בשבת
למנצח מזמור לדוד השמים מספרים וכו'... וביחוד "

בפסוקים "תורת ה' תמימה" וכו' ישמח באמירתם 

שמחה עצומה מאד על שזכינו לתורה הקדושה 

והתמימה כזו ולמצוותיה ההם וליראתו ית"ש 

 ויתעלה זכרו לעד...

עת" "לדוד בשנותו את טעמו, אברכה את ה' בכל 

יאמר בשמחה עצומה מאד, ויקבל במחשבתו 

שיברך וישבח להבורא ית"ש ויתעלה כל ימי חייו. 

ובודאי מי שאינו מכוין כונה זו הוא דובר שקרים 

 לפני הבורא ית"ש...

"בה' תתהלל נפשי" ישמח שמחה גדולה ועצומה 

עד מאד על שיש לו פטרון כזה, ויתנהג בשמחה 

יסוד ושורש ) "...העצומה זו בכל פסוקי המזמור.

 העבודה ח, ז(
ה הללו את שם ה'. בודאי מגודל השבח -הללוי" -

שמבואר במזמור זה להבורא יתברך שמו, יתלהב 

לב האדם ממילא אל השמחה והחדוה באלקותו 

ית"ש ויתעלה. ובפסוק "כי אני ידעתי כי גדול ה'" 

יחשוב בזה הלשון אני מאמין בזה אמונה שלמה 

בקט שכלי, כי גדול אתה ואין  ואמיתית וגם השגתי

". כמוך, וישמח שמחה עצומה עד מאד באלקותו...
 שם()
 

 נערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים
 

, (אין בו משום מוקצה)ושמעיקר הדין מותר לשחק בכדור בשבת  ס"ק קנח(סי' שח ) המ"בלא דצ"ע קצת ע"ז מהא דכתב א
דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו  וקטניםלמחות בנשים  ומ"מ אין, לכו"ע אסור משום חשש אשויי גומותע"ג קרקע ד אלא

. םלצורכ שהוא מתירינן מחמתדאף לקטנים אסור לשחק במקום דאיכא משום איסור דרבנן, ולא  שמע, ע"כ. וממזידין
האיסור הוא מחמת דבר אחר ולא מחמת המשחק גופא שהוא הצורך דיליה. דהרי דשאני התם ד לחלקקצת ודוחק )

 .(צורכו הוא עושהסוף סוף הקטן ל
לספות איסור דרבנן לקטן  לא הותרמבואר לעיל ד כי, צורך הקטןלהוא שאע"פ  בכה"ג לא מתירינןלעולם ד ע"כ י"לו

. )אלא דהיכן שצריך ליה אינו צריך לחפש אחר לצורכו אף כשהגיע לחינוך אלא כשהקטן צריך לאותו איסור דוקא
 איסור מלאכה שיש בהםאלו )בנ"ד כיון שא"צ דוקא לצעצועים וא"כ ה"ה  .(הרשב"א בשם ההיתר כמבואר לעיל

 יש לחנכו ולהפרישו. ,דרבנן(
מחברים את החלקים זה בזה שבנו שהגיע לחינוך משחק עם משחק ששאם האב ראה  )ח"ט סי' עח( שבט הלויב פסק וכן

הגרמ"מ קראפ  כ"כו .(' שיד הגה אשלחן שלמה סי) הגרשז"א זצ"לוכן נקט  .מטעם חינוך ובחוזק כמו "לגו" צריך לגעור ב
 ארחות שבתבעי' ו] (.(פי"ז אות קכט) אשרי האישבכן הביא ו) הגריש"א זצ"ל בשם (08הל' שבת בשבת ח"ב פט"ו הגה ) שליט"א

 ות שבתארחבו (ומט יטא,  יות)פט"ז אות שש"כב אוכן הו .אלא איסור דרבנן[בנייה ע"י לגו דאין ב זצ"ל בשם הגריש"א פ"ח סוף הגה פו()
  . איכא חובת חינוך דבכל כגון דא (ואות ט )פכ"ד

וספינן איסור דרבנן לצורך  דבכה"ג בכלל רביתיה הוא ,מותר לתת לו, הבן בוכה ואינו נרגע ללא הצעצוע אםאולם 
 )שם(. ארחות שבתבוכן הוא  .(ס"ק ב )סי' שט במ"ב. וכן מבואר אף אם הגיע לחינוךהקטן 

 -מסקנא דדינא  -
על אביו ואמו  ,אם הגיע לחינוך .דרבנןמתורה או המן  מלאכה יש בהםשבצעצועים משחק הדקטן  ,לדינאהעולה 

שאין  בגוונא) מלאכה דרבנן מותר לתת לו צעצוע שיש בו ,כגון שהקטן בוכה ואינו נרגע ,ובמקום צורך גדול להפרישו.
)אלא דכל זה לדעת המ"ב ודעימיה, אבל לדעת  .ךחינוגיל הגיע להקטן פי' אם או לעיל( כמבוארבטלטולו משום מוקצה, 

    השו"ע ספיה בדרבנן אף לצורך הקטן אסורה, אא"כ איכא משום חולי, ואכמ"ל(.
 

 עיתונים שיש בהם דברי תורה שהתערבו באחרים
 כולם  את האם צריך לגנוז

 .הוצאת אחד מהתערובת. ה דבר שיש לו מתירין.ד.  .דבר שבמנין. ג. ביטול ברוב. ב .חויב לגנוז עיתוניםא. 
 עיתונים א. חויב לגנוז 

נו שעיתונים שאין בהם מדור קבוע קנו לדינא ע"פ גדולי פוסקי זמנסוה ,גניזת עיתונים תלענין חובכבר הארכנו בס"ד בגליון קצ"ח 
ו(. ואלו שיש להם מדור , לכתחלה יש לגונזם )וא"צ לגנוז אלא דברי תורה שבוהודפס בהם דבר תורה שלא לשם לימוד ,לדברי תורה

 .ברי התורה שבוד זונגיש לקבוע לדברי תורה )והדברי תורה נדפסים לשם לימוד( 
האם חייב לגנוז כל חייבים גניזה, ושאל השואל  םעיתונים שאינ ברובוהנה הוה עובדא במי שנתערבו אצלו עיתונים שחייבים גניזה 

 . העיתונים
 . ביטול ברוב ב

דרבנן ספק דהוי דכיון דאיכא טרחא מרובה י"ל  ,י"ל דאינו חייב לגונזם כלל ,התערבו עיתונים החייבים גניזהש אינו בודאיש בגוונא
אע"פ דספק ו)עי' בגליון הנ"ל דכתבי הקודש לרוב הפוסקים אסור לאבדם רק מדרבנן, בפרט המודפסים בדפוס שלנו(, לקולא ו

)כלל נט אות א  המנחת יעקב ו. וכן פסק)סי' תלז( בפר"חכמ"ש  ,י כא"א לבררהוכיון דאיכא טרחא מ"מ  ,שאפשר לברר אינו בכלל ספק

 . ועוד )או"ח סי' לד אות ג(ברית אברהם ה )יו"ד סי' פד מ"ז סס"ק יב( פמ"גה, )ח((
כולם. , וא"כ לכאורה יש לחפש אחר אלו החייבים גניזה או עכ"פ לגנוז את ודאי דאיכא מיעוט עיתונים שחייבים גניזה מיהו בנ"ד

חד  ,שנפל בהיתר ,קיי"ל בסימן ק"ט דאיסור כגון נבלה, תרומה וכדו'דהרי ביטול ברוב.  לדון בנידון זה להתיר מחמתיש  ולכאורה
)סי' קט ס"ק ו וסי' קז ס"ק  בש"ךפול(, כמבואר כבתרי בטל. ולאו דוקא חד בתרי אלא כל שיש יותר מהאיסור רוב מקרי )ולא בעינן רוב 

 ,)סי' תמז ס"ק ט(הפר"ח , ()ח"א פ"א ד"ה איסור המנחת כהןוכן פסקו  אליביה. תערובת ח"א פ"א ד"ה והנה יבש(ל)פתיחה  גבפמ", וכ"כ א(
ואף ] .)סי' תנה ס"ק לח( במ"ב ועי' ועוד, )יו"ד סי' צט( החת"ס )סי' קט חי' ס"ק ג(, , החו"ד)סי' קט אות ד( הגר"א ,פ( )סי' בית יהודה החינוך

שלדעת רוב הפוסקים בכתבים שאין  קצ"חהמחמיר בזה היינו באיסורי תורה בלבד. ויעויין בגליון  )סי' נ ס"ק ו( קבהמנחת יע לדעת
 .ם אזכרות אין איסור תורה באיבודם[בה

תון אין לומר שיתבטלו ברוב המאמרים שהם דברי חולין המודפסים באותו עיתון שהרי המאמרים יוהנה במאמרים הנמצאים בע
במקום דאיכא טרחא לחפש ולבדוק יצא לדון להתיר ש )סי' קד עמ' קפח( בספר מגלת ספר)אמנם שו"ר בטל.  ואינ ,ניכרים ודבר הניכר

 (.הצדדים הנזכרים בסמוךע"פ אם איכא דברי תורה שם 
י"ל דהיכן דאיכא  ,אפשר להפרידםוי"ל דבשעה שמתערב עם אחרים איכא ביטול, ואע"פ דאכתי המאמרים ניכרים  אלא דאכתי

 טרחא יתירא בטלים וכאינם ניכרים דמי.
 יו"ד) החת"סאבל  .בטיל בתרי דחד מהם' בא לקרות מותר ,שנתערב תטעו בו שיש תורה דספר כתב פח(' )סי אליהו יד בתשובתוהנה 

המסכים לדברי  )ח"א סי' יג( הבנין ציון ואףשייך ביטול ברוב.  לא האיסור ולהכיר לברורי ואיכא' א דנתערב תמה עליו דהיכא רעז( סי'
וכן  .לברורי א"אם יטרח עוד זמן רב הרי עתה בשעה שצריך לקרות בצבור אד ,היינו טעמא דבכה"ג כא"א לברורי דמי ,היד אליהו

 ססי' )החדשות ל"מהרי ת"בשו כתב דכל שיכול להכירו אפי' ע"י טורח גדול לא מתבטל. וכבר מבואר כןג( -)כלל נא אותיות א החכמת אדם

חתיכה הבלועה מחלב ונתערבה שכתב ד )סי' קט ס"ק ז וסי' קב ס"ק ח( הפר"חע"פ דברי שהעיר שיש לדון בדברי התשובת היד אליהו  )ח"ח סי' רכט( בשבט הלוי)ועי' . פ(

. ומבואר דהיכן דאפשר להכיר ע"י חיפוש אין ביטול. אולם הפוסקים בסימן ק"ט לא נקטו כוותיה. וכמו כן כבר דחו ע"י טעימה אותה אפשר להכירד הבטל נהבאחרות אי

איסור ניכר אלא ע"י גילוי ומ"מ י"ל דהתם אינו לחפש אחריו, דאין ה .)ש"ד ס"ק ח( הפמ"גועיין מש"כ  )סי' קא ביאורים סס"ק ז(. והחו"ד )יו"ד ק' סי' ל( הנוב"י דבריו

 (.סע' ד(ח ' צסי) ברמ"אמשא"כ במקום שהוא ניכר ועומד בעין במקומו, אלא דצריך לחפשו. ועי' 

 הנוב"ינקט  וכן, )יו"ד סי' פד מ"ז סס"ק יב( מהפמ"ג וכן מוכח איכא ביטול. לבדוק רב טורח כתב דהיכן דיש)סי' ק אות ז( בערוה"ש  אבל
, שהביא עוד מקומות שנח' בזה הפוסקים (שם) במגילת ספרושו"ר  .)ח"א סי' קעד בא"ד ולכאורה( המהרש"ם סקפוכן  ,)מ' ק' סי' כז(

 .עיי"ש
בשעת הדחק יש מקום לסמוך על ביטול חד בתרי בעיתונים שהתערבו ואיכא טרחא מרובה לחפש אחרי אלו שחייבים ש י"לומעתה 

 ף דעת פוסקים דד"ת שבעיתונים אין בהם קדושה כלל.ריש לצאיכא הוצאה מרובה לגנוז כולם, דהרי כן ו ,גניזה
 דבר שבמנין. ג

 )רסי' קי( השו"ענחלקו הפוסקים האם דבר שבמנין בטל. דעת דהנה . אכתי י"ל דבטל ,ואע"פ שהעיתון מהדברים הנמכרים "במנין"
תו יש , ועיי"ש דלדע)שם ס"ק א( הט"זק דכל דבר שנמכר רק במנין אינו בטל. וכן פס )שם( הרמ"אאולם דעת  .דדבר שבמנין בטל

אלא  ,)ס"ק ט( הש"ךאף בגוונא דלפעמים הדבר נמכר באומד ופעמים במנין דגם אינו בטל. וכן פסק להחמיר אם לא במקום הפס"מ 
 (. והחכ"א )כלל מב אות ב( המנחת יעקבדלדידיה יש להחמיר אף במקום הפס"מ. )ומ"מ כבר הודו לדברי הט"ז 

)לאוין  סמ"גבמבואר  וכבר ון.אלא העית ,טעון גניזה נמכר במניןהר דהרי אין המאמ ,לומר דאיכא ביטול אף להרמ"א אולם בנ"ד יש

 אינו בכלל דבר שבמנין. "ענמכר בפננו דדבר שאי )אות ד( בב"חו )רסי' קי( טורב ,קמ וקמא דף נב ע"ג(
 דבר שיש לו מתירין. ד

)סי' קב סע' ג וסי' קכב סע'  השו"עכדבר שיש לו מתירין ע"י שיגנוז את כולם. דהרי כבר פסק  ואין לומר דיש לגנוז את כולם משום דהוי

דהיתר הבא  כו( )פכ"ה סי' המהרש"ל בשם )ס"ק ח( הט"זדעת עוד דל. ודבשי"ל לאינו בכלא רחאו ט הוצאה מתירין ע"י וליש שדדבר  ח(
ובפרט לדעת  וצאה מועטת.ההחולק על השו"ע שם היינו בדבר שה ס"ק ח()שם ס הש"ךואף  מעשה אינו בכלל דבר שיש לו מתירין. ע"י

שיל"מ לא שייך רק לענין אכילה דהוי הנאה של כילוי וממנפ"ש מה שיאכל היום לא יאכל דהסובר ד )פסחים ט: ד"ה ועפ"י( הצל"ח
וגם למחר כגון טלטול לא שייך זה. משא"כ בדבר שיכול לעשות היום  למחר, דבזה שייך לומר עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר,

 .עי' מש"כ בזה בס"ד בגליון ק"ו
יו"ט תהיה נולדה ביו"ט שבמוצאי ספק אם כגון ביצה ועוד דקיי"ל דאינו בכלל דבר שיש לו מתירין אלא כשיש היתר לאיסור גופא )

 כהרי"ףדלא  ,)יו"ד סי' סט סע' יד( בשו"עפסק וכדבריו  )סי' קע( בתרוה"דמבואר וזה  .מותרת(, אבל הכא אין היתר למאמר הטעון גניזה
)סי קב סס"ק  הפת"ש, )יו"ד סי' סז( הכת"ס, )סי' קב ש"ד סס"ק יא( הפמ"גוכן פסקו  .()ס"ק יט( ובחו"ד)ס"ק לה(  ט"זב)ועיי"ש )חולין לב: ברי"ף( 

 ועוד פוסקים דלא כהפר"ח. ח(

 אחד מהתערובת . הוצאתה
דאיסור  כתב ע"פ הנהגת המהר"ם )סי' קט סע' א( הרמ"אנה יש להוציא א' ולגונזו. דהדאו  ,ולםכ אלא דיש לעיין האם מותר לזרוק

 בעלמא, ע"כ.  חומרא אלא ואינו י"לא ליתן או אחד להשליך שבטל ברוב יש
 שנהג וכמ בעלמא לחומרא 'א כלי להסיר יש תערב ברוב כלים כשריםנאסר והש דכלי )סי' קב סוף אות ד( הב"חוע"פ דבריו כתב 

 צ"דא ט"ק בסימן הסכימו הפוסקים כל דהא דחה דברי הב"ח וכתב דלא דמי )ס"ק ח( הש"ךאולם ם. ולפי"ז אפשר דה"ה בנ"ד. "מהר
 גנאי דרך נראה שהיה והחמיר היה ח"ות דצדיק טעמא י"מהרא כתב הא הכי דעבד מ"ומהר חתיכה מתערובת חתיכות, להסיר

 )כלל נג אות כג( החכ"א אולםח, ע"כ. "הב כדברי להחמיר יש פסידא דליכא כיון מ"ומ בכלים, ייךש לא וזה ,לפיו איסור אכילת שיזדמן
  .לא הזכירו. וע"כ מותר לזרוק כולם מטעם ביטול ברוב )סי' תמז סס"ק צג( מ"בהלא הביא דברי הב"ח כלל. וכן 

 -מסקנא דדינא-
לחפש אחרי אלו אם איכא טרחא מרובה  ,ים שאינם טעונים גניזהאם התערבו עיתונים הטעונים גניזה ברוב עיתונ ,עולה לדינאה

יתן כולם תוך שקית למנוע יזהר ל)ו ברוב ומותר לזורקםיש לסמוך על ביטול  ,הוצאה מרובהלגנוז את כולם יש בזה ו ,שחייבים גניזה
 . בזיון(

נודה לה' בכל לבב על חסדו שזיכנו 
 והגיענו לראות בהוצאת גליון המאתיים

 מקרב לב אביע ברכה ותהילה 
 

 העמלים בכתיבת חי' תורה  אוניםרבנים הגל
  עבור המערכתרבות  ולכל העמלים

 שולחי ההערות ,עוזריםהמחלקים, ה
 המסייעים בהוצאת עלון זה לאור  התורמיםו

 

 ממרומים שיזכו  כולם יתברכו
 להגדיל תורה ולהאדירה


