
 

הלומד עם חבירו דברי 
תוכחה האם צריך לשנות 

 הלשון
 

המקלל עצמו  ]לה.[ת תנן בשבועו
)באלף דלת, ביוד הי, בשדי, וחבירו בכולן 

עובר בעשה, בצבאות, בחנון, ברחום וכו'( 
להים, זו היא אלה -יככך ה' וכן יככם א

 הכתובה בתורה.
יתיב רב כהנא ]שם לו.[ ואמרינן בגמ' 

קמיה דרב יהודה ויתיב וקאמר הא 
)פרש"י כמו שהיא שנויה מתניתין כדתנן 

)הפוך דבריך כנגד , א"ל כנה (יככה יככם
אחרים אמור יכהו וכן יכהם שלא תקללני(. 
יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב כהנא 
ויתיב וקאמר גם אל יתצך לנצח יחתך 
ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה 
)את המקרא הזה היה דורש שנאמר בדואג 

. )ואמור יתצהו(, א"ל כנה בספר תהילים(
"מ תרתי למה לי, מהו דתימא ה

מתניתין אבל בקראי אימא לא מכנינן 
 קמ"ל.

ומבואר דהלומד עם חבירו מתני' או 
קרא המדבר בקללה בלשון נוכח, צריך 
לשנות לשונו לשון נסתר שלא לקלל 
חבירו. ויל"ע הא דאין העולם מקפידים 

 בזה.
ולכאורה י"ל דהא דא"ל כנה, אינו 
בדרך חיוב, אלא דבר הראוי. וכן 

בא בש"ג טז. מדפי ]המומבואר בריא"ז 
כששונה אדם עם חבירו  -שכתב הרי"ף[ 

ראוי לכנות, כגון אם רוצה לומר יככה 
יאמר יכהו, ואפי' המקרא שכתוב גם 
אל יתצך לנצח יכנהו ויאמר יתצהו 
שלא יראה כמקלל חבירו, אלא 
כשקורא בתורה בכנסת או המלמד 

 לתלמידו אינו ראוי לכנות. עכ"ל. 
ן נזהרין בזה אולם אכתי צ"ב אמאי אי

 כלל.
כתב ]או"ח סי' קט"ז[ והנה במור וקציעה 

דאם מתכוון לקרא בכתוב, אפי' רק פס' 
אחד אסור לשנות הלשון, והא דאיתא 
בשבועות דבקראי מכנינן, שאני התם 
דמיירי בתלמיד היושב לפני רבו ועוסק 
בלשון קללה לנוכח, בזה בלבד הותר, 
שלא יהא נראה כמקלל רבו, ומשום 

 רבו דחמיר. כבוד
ועל פי דבריו י"ל דההיא סוגיא איירי 
בלומד עם רבו, אבל הלומד עם חבירו 

 א"צ לשנות לשונו אפי' במתניתין. 
איברא דמדברי הריא"ז הנ"ל מבואר 
דאפי' לומד עם חבירו ראוי שישנה 
לשון הפסוק, שלא יראה כמקלל 

 חבירו. 
]שם[ וכן מבואר מדברי הריטב"א 

ייתו לדרשא שכתב דדוקא בקרא דא
בעלמא יש לשנותו, אבל כשקורין אותו 
בקריאתו אין מכנין ואפי' לתינוקות, 
וכ"ש בשום קריאה שהיא לחובת 

 קריאה בציבור.
ומפורש בדבריו דאינו רק בתלמיד 
היושב לפני רבו, אלא בכל לומד עם 
חיברו, אלא דכשקורין אותו בקריאתו 

 אין מכנין. 
ס"ק  ]שם)וכבר עמד בזה המחזיק ברכה 

דבדברי הריא"ז והריטב"א מבואר א'[ 
 דלא כמור וקציעה(. 

ואפשר ליישב מנהג העולם ע"פ דברי 
כל שהוא  -שכתב ]שבועות שם[ המאירי 

עם חבירו וקורא באלות הכתובות, הן 
בתלמוד כגון יככה ה' האמור 
במשנתנו, הן במקרא כמו גם אל יתצך 
לנצח, או בתורה כגון יככה ה' וכו', 

לכנות ולקרותו יכהו יתצהו  מותר לו

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 להחזירו, האם חייב שיש בו שימושי איסור מכשירמצא 
 השבת אבידה משום 

 א. מצות השבת אבידה
תעלם ממנה והניחה ה, והרואה אבידת ישראל ו"השב תשיבם לאחיך" (אפס' ב "כפדברים )' אלישראל שנ אבידה להשיבצות עשה מ

לקח את האבידה ולא השיבה בטל מ"ע ועבר ואם  .הנ"ל טל מ"עיוב ,תעלמת מהםלא תראה את שור אחיך וה )שם(' את שנ"עובר בל
  .סי' רנט סע' א( )חו"מ והשו"ע ב(-ה"א א"פי )גו"א רמב"םהכ מש"", כלא תגזול"ו "לא תוכל להתעלם"לאוין  ב'על 

ז ומחללי שבת "סים ועובדי עהמינין מישראל והאפיקורואבל  ,א באבידת ישראלדחובת השבה הי( שם) ובשו"ע ()שם רמב"םבועי' 
עמ'  השא"כ תשובה בסוה״ס)בעל האג"מ . אלא דלענין אינם שומרי תורה ומצוות שבזמנינו דעת בפרהסיא אסור להחזיר להן אבדה כגוי

ים וחייב שבואבידתם דיינינן להו כתינוקות שנ דלענין מצוות השבת (ב סעי׳ ח"פ )שם שליט״א נ"קוהגרזצ"ל א "הגריש ,קעה אות כב(
 .[]ועי' עוד בגליון ה' לענין דין תינוק שנשבה בזמנינו להחזיר אבידתם.
כהשיטה , ודלא וב"מ כו:(שם ) תוס'בוכן נקטו  ,)לד.( בש"ס קידושיןמצוה זו דהיא מצוה שאין הזמן גרמא כמבואר בואף אשה חייבת 

ועיי"ש בשם הרא"ש שדחה ), בת מלך פנימהבודה נשים אינן מצוות משום דכל כד יש מפרשים בשם )קידושין ל. ד"ה קרא( מקובצת
 . (דבריהם

 בשו"עכמבואר  וע"כ אם יגרם לאדם נזק כספי ע"י ההשבה פטור מלהשיב. ,ממון על השבת אבידה תאין חובת הוצא בכל גוונאו
כאילו הוא אומר הזהר מן  דרשינןואפס לא יהיה בך אביון  (לג.)דהא איתא בב"מ  (סי' רסד ס"ק א) הסמ"עוביאר  רסה(-רסדמ סי' ")חו

אינו הציל נפש חבירו בממונו אפילו לו, ע"כ. העניות. ומטעם זה כל הפסד ממון או ביטול מלאכה שלו מחמת השבה זו, שלו קודם
א דל )סי' קסה( בחו"יועי'  .(שם ס"ק א)הסמ"ע וכן פסק  ,בשם הרא"ש )חו"מ סי' תכו( בב"ימבואר כהיכא דאית ליה ממונא לניצול חייב 

אף מניעת ריוח עיי"ש דו )מציאה אות לג( הגר"זמצינו בשום מקום שחייב להפסיד ממונו אפי' מעט כדי להציל ממון חבירו. וכן פסק 
 הגר"זברור שהבעלים ישלמו הפסדו חייב וכמ"ש  דאם אל. א(, עיי"שואף כשהאבידה יקרה ערך)בלבד בכלל הפסד ממון לענין זה 

ועלול להפסיד  צטרך להתעכבמחמת הטיפול בה יומצא אבידה  ,בשעה שממתין לאוטובוסאם דכתבו  )השבת אבידה כהלכתה אות ה( להגריש"א זצ"דבשמיה ו] .)שם(
"כ פ"י אהש)בעל האג"מ דעת ו , ע"כ, ויש לעיין בטעם הדבר דהרי כל השבת אבידה כפופה בהפסד זמן.פסד ממוןהשוב חמן בכה"ג זפסד כי ה ,יהבהאוטובוס פטור מלהג

ומצא אבידה אינו  אולם כשהולך ללמוד תורה כי זה תכלית התלמוד.דביטול ת"ת אינו בכלל זה,  משפט האבידה סי' רסה שע"צ ס"ק ט א'() הגריש"א זצ"לו והגה יז( ות זא
  .[אבידהועי' עוד בגליון קכ"ב עוד פרטים לענין מצות השבת  .מ"ג עי' בזה בגליון ,פטור מן המצוהחייב לטפל בה דהעוסק במצוה 

האם נימא  ,האם חייב להשיבו ,העומד לשימושי אדם אלא שיש בו שימושי איסור מכשיריש לדון בשאלה שכיחה במי שמצא ו
 .בתר שימושי היתר אזלינן וחייב להשיבואו דלמא  ,מכשול אין עליו להחזירו שיש בו מכשירדכיון שהוי 

 ב. המוצא דבר איסור
 ()פ: ק"בבדשנינו והעירוני שיש להוכיח כן מהא  ,ולבעלי וב להחזיריחי נואיד מסתבר ,וכדו'כמו נבלה  הנה המוצא דבר איסורו

לבעלים אלא כל  אבידה תהשבשמזיק לקטנים מותר להרגו ואסור לקיימו ואין בו משום גזל ואין בו משום רע רב חתול  דדרש
  . ולפ"ז י"ל דה"ה לכל דבר איסור שאין להחזירו לבעליו.()חו"מ סי' רסו סע' ד השו"ע, ע"כ. וכן פסק המוצאו הורגו וזוכה בעורו

שאין באיסור משא"כ  ,רגו לסלק נזק מהרביםודשאני התם שמוטל על כולם לה ,ולם יש לדחות דמהא דחתול רע ליכא ראיהא
 לאיש בו ריבית דהמוצא שטר חוב ש )יו"ד סי' קסא סע' יא( הרמ"אהא דפסק אולם אכתי יש להביא ראיה מ חיוב לבערו מקרבינו.

 .)ספ"א הגה סח( הפתחי חושןושו"מ שכן הוכיח . )סי סה ס"ק כה( הסמ"ע. והביאו דחיישינן שמא יגבה בו הרבית זירו אלא יקרענוחי
)וכגון שדעתו למוכרו לעכו"ם  איסור ובאבל אם אין המאבד חשוד לעבור  ,מאבד יעבור בו איסורהבדבר שחיי' ש כל זהאלא ד
 .א חובת השבהי"ל דאיכ וכדו'(

 הטעם שאינו מחזיר בכה"גג. 
 בידו להשיגשהיכן  ולפ"ז"לפני עור". איסור  היינו משום ,היינו טעמא דאין להחזיר דבר איסור למי שחשוד לעבור בו עבירהי"ל דו

ליכא לאו ד קה()ח"ב סי'  הפני משהדעת ואף כשבידו להשיגו ע"י ישראל,  .ראהנ אצל אחרים ליכא לפנ"ע דהוי חד עברא איסור זה
אינו מלתא אף לדידיה מ"מ  ,לאסור בכה"ג יו"ד סי' קס אות א( בפת"שפ"ד ה"ב מובא  מלו"ל) משנה למלךהואע"פ שדעת  .דלפנ"ע בכה"ג

י"ל דהיכן ששכיחי מומרים שבלא"ה יתנו ולפ"ז היינו כי אפשר שישראל השני לא יתן לו,  שכתב שם טעם השניפסיקתא דהרי לה
 פסק ןוכ ,)סי' קס אות א( בפת"שוכן מבואר  .)שער המקנה וקנין, כללי לפנ"ע אות יח( בחתן סופר וכ"כ דליכא משום לפנ"ע. לו אף הוא מודה

  .[בס"ד בגליון קט"זבזה הארכנו כבר ו] לאוין ד(פתיחה ) חפץ חייםדה וכן י"ל אליבא ,)ח"ב סי' רלה אות ב( בדברי יציב
כחד הוי  (לתת לו אבל במתנה אינן מוכנים)יש אחרים שמוכנים לתת לו במכירה דאע"פ שמחזיר לו בחינם י"ל כיון שהכא אלא ד

דהנותן איסור לחבירו במתנה אע"פ שיכול להשיג האיסור  )ע"ז ו: ד"ה כל מה שנאסר( במאירי מבוארכן ו. ועובר על לפנ"ע עברא דנהרא
)סי'  תורת חסדה ,)או"ח סי' כט אות א( בית יצחקה, )סי' קסג ס"ק ב( אהמ" ע"י קניה הוי כתרי עברי דנהרא ועובר בלפנ"ע מה"ת. וכן נקטו

דהיכן שאין האיסור מזומן לפני האוסר  )מנהגי איסור סי' תצז ס"ק כג(פר"ח ה. וגדולה מזו כתב (ס"ק יב )שם והמ"ב ה אות ט ד"ה מעתה(
באג"מ , וכן פסק )אות שסג( ביד מלאכירא. והביאו והמתיר מזמינו ומביאו לביתו ליתן לו דבר האיסור הו"ל כקאי בתרי עברי דנה

משמע דבכה"ג ליכא לפנ"ע מה"ת כיון שביד האוסר לקחת האיסור באותה  )סי' קיט ס"ק כ( הש"ך אלא דמדברי] .)ח"ה סי' יג אות ז(
 . בו( להכשל )החשודים וום לפנ"ע בהחזרת דבר איסור לבעלימה"ט י"ל דאיכא משו העיר[.

שבת א. ברי"ף ד"ה ו ,)ע"ז א: ברי"ף ד"ה מניין שלא יושיט ר"ןבכמבואר משום לפנ"ע איכא משום מסייע ידי עוברי עבירה  אפי' היכן דליכאו
עברי דנהרא ליכא משום לפנ"ע מ"מ מדרבנן מיהא אסור שהרי מחויב הוא להפרישו מאיסור והיאך יסייע ידי  חדדאע"פ דבומקשו( 

וכן מבואר מדברי הרמ"א הנ"ל שכתב שהמוצא שיש בו . סי' שמז ס"ק ז(שם ו)והמ"ב ס"ק ו(  )סי' קנא הש"ךוכן פסקו  .עוברי עבירה
 ריבית עליו לקורעו.

 ד. כשאין משום חשש לפני עור לא תתן מכשול
אבל בדבר שאינו בודאי שעומד לאיסור י"ל שעליו  ,כ"ז בדבר שהוא ודאי איסור ועומד לעבירה כשטר שיש בו ריבית מנםא

מ"מ היינו דוקא בתליה ו )סי' שמז ס"ק ו( המ"בכיון שאפשר לתלות שמא ישתמשנו בדבר היתר כמ"ש ליכא  משום לפנ"ע, ולהחזירו
דהא  )שביעית סי' יב אות ט( החזו"א וביאר .בדבר המצוי, אבל אם מלאכת ההיתר אינה מצויה, אין תולין בה אם לא מפני דרכי שלום

 םוה ,חמיר בספיקות נמי נעשה מכשול שנמנע חסד ודרכי חיים ושלום מעצמנו ומהםדאם באנו לה ,דהקילו חכמים בספק לפנ"ע
רק ע"ה וחייבין אנחנו להחיותם ולהיטיב עמם, וכ"ש שלא להרבות שנאה ותחרות בנינו וביניהם, ועוברין על לא תשנא ועוד כמה 

"ל בפלס עד כמה שיש להתנהג לקונסם ולמשוך לאוין שאין איסורן קל מאיסור זה שאנו באין להציל אותם ממנו, והלכך שקלו חז
  אלא שהדבר מסור לחכמים, ע"כ. ,ידינו מהם, והכריעו לאסור לתת להם בזמן שהוא ודאי לעבירה ולהתיר בספק

דהרי הדבר תלוי נמי בסוג האדם  היתר של דרכי שלום להחזיר היכן התלייה רחוקה דבעינן צריך שיקול הדעתשהדבר אלא 
הגריש"א דעת שכן שו"מ ו .ב השבהלמעשה ליכא חיו כללהיכן דליכא תלייה  . ומ"מוהכל לפי העניןהנאבד,  שירהמכהמאבד וסוג 

דהמוצא דברים האסורים כגון בגד שאינו צנוע אוכל  )משפט האבידה סי' רנט מאזני צדקה אות ז, וסי' רמז שערי צדק רפו/א ורסי' רסז ס"ק א(זצ"ל 
. אלא דיצא לחדש ים חשודים להשתמש בהם איכא משום לפנ"עואם הבעל ם,חייב להחזיר ,יש בהם סימןשאינו כשר וכדו' ו

 .ם לעכו"ם ואת הממון יחזיר לבעליםימכרדבכה"ג 
 ושו"משהתחייב למוכרו ולהחזיר דמיו. כי תיתי הימ ת הכלידהרי כיון שאינו חייב בהשב הוא זה חידוש גדול לכאורהאולם 

לעשות כן א"א ד פעמיםובלא"ה ]. דבכה"ג לא חל חובת השבה כלל םר ולהחזיר דמיואינו חייב למכ"ג בכהד שגם פסק (שם) בפתחי חושן
 . [כמבואר לעיל בים בה להשיב אבידהין מחויאידלא גרע מהוצאת ממון ש ,להחזיר האבידה "מודאי שאינו מחויב לעשות כן עו ,ע"פ החוקשהרי נתפס כגזלן 

 ה. כשאינו לפי כבודו להחזיר החפץ
י כבודו פואינו ל זקןמ דלא גרע ,ו להשיבו כללטפל בפטור מל)כמו בנ"ד(, שימושי איסור בו בלא"ה נראה שהמוצא דבר שיש ו

דדין זה הוא בין בזקן שאינו ת"ח אלא  )אות לו(בגר"ז עי' ו. )סי' רסג סע' א( השו"עפסק ן וכ, )כט:( בש"ס ב"מור מהשבה כבמואר שפט
אומד דעתו אילו היה שלו אם היה ד 'שכת )אות לח( בשו"ע ובגר"ז חר, בין ת"ח שאינו זקן. ועיי"ששהוא מכובד עושרו או דבר א

, כך בשל חבירו אינו חייב להחזיר ,ואם לא היה מוחל על כבודו אף אם היו שלו ,כך הוא חייב להחזיר של חבירו ,מחזירם לעצמו
 ברמ"א עי'אם המוצא הוא ת"ח, . ושאניד "נ ,ר אע"פ שאינו כבודודמדרך הישר והטוב עליו להחזי)שם(  השו"עואע"פ שכתב  ע"כ.

של המוצא לטפל אינו לפי כבודו אם וכן הוא בנידון דידן  להתבזות אפילו באבידה. ודשאסור לת"ח לוותר על כבו )חו"מ סי' רסג סע' ג(
 דברמחזיק שבחשד בעיני הבריות עצמו נמצא מכניס פעמים ועוד דשחולק שם יודה בנ"ד.  )שם(ואפשר דאף השו"ע  .באבידה כזו

דבזקן ואינו לפי כבודו אפי' אם כבר הרים חפץ האבוד רשאי להחזירו למקומו  הגריש"א זצ"לשהכרעת )מילואים עמ' קלז(  בספר השבת אבידה כהלכתהועי' ] .איסור
 . [)ח"א סי' נב( בפרי יצחק. ועי' עוד פרטים שיבוולא לה

  ראכשיש משום לאפרושי מאיסו ו.
שהוראת גדולי הדור שדינם כחפצא של איסור ממש  מכשיריםיש  זקן ואינו לפי כבודו,האי פטור דאף היכן דליכא משום  ומ"מ

  וע"כ ישאל שאלת חכם. ,ולא סמכינן כלל שיש בהם שימושי היתר
בוש כלאים קורעו אפי' בשוק, שאמרו דהרואה חבירו ל)יט:(  בש"ס ברכות]ולענין להזיק ממון חבירו ע"מ להפרישו מאיסור, עי' 

דס"ל דכל אדם  )סי' ג ביאורים סס"ק א( ובנתיבות)משובב סי' ג(  בקצות. ועי' מאיסור ומוכח שמותר להזיק ממון חבירו ע"מ להפרישו
ל הא )אה"ע ח"ד סי' סא אות ב ד"ה אב באג"מ כיחו כן מש"ס הנ"ל. וכןומי שאינו בכלל ב"ד וה 'ה להפריש חבירו מאיסור אפיומצו

אף ביחיד שאין זה דין ו ,)חו"מ סי' תכא סע' יג( בשו"עמן העבירה כמפורש  ורשאין וגם מחוייבין כדי להפריש כת' דאף להכותו תמוה(
בשדה  םשכת' דהרואה כלאי )מד' רב' ח"ב סי' קמז( בשואל ומשיבדוקא על ב"ד אלא על כל או"א שבידו להפריש מאיסורא. ועי' 

)יו"ד  הש"ךאלא דכל זה בישראל שעובר בשוגג או אינו מומר דאל"ה לדעת  .(סא 'א סי"ח)הלכות קטנות בי' חבירו מצוה לעקרן. וע
 פרישו מאיסור" )עיי"ש בדגמ"ר(. והארכנו בזה בס"ד בגליון קי"ב[. חייב לה"י"ל דאינו סי' קנו ס"ק ו( 
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שלא להחליש דעת חבירו, אא"כ הוא 
קורא בתורה בברכותיה שאין לו לשנות 

 כלל. ע"כ.
הנה אף דבדבריו מבואר דהסוגיא איירי 
אף בלומד עם חבירו, ודלא כמור 
וקציעה. מ"מ הא מבואר בדבריו דאינו 

 אלא היתר ולא חיוב. 
כתב ]סי' מ"ד[ ובשו"ת תורה לשמה 

ה אינו חשש כ"כ דהא המלמדי דחשש ז
 תינוקות אין נזהרין בזה.

אולם בסי' תצ"ז נשאל במלמד ילדים 
תנ"ך, איך ינהג כשמגיע לפסוקים של 
קללות. והשיב דמדברי הגמ' בשבועות 
מבואר דכל שאינו קורא המקרא בפני 
עצמו אלא אומרו דרך לימוד לפני 
חבירו צריך לכנות, וא"כ גם בנידון 

למד להיזהר כאשר השאלה צריך המ
מלמד לתינוק דקדוק המקרא, וכן 
כאשר מלמדו תרגום המקרא בלשון 
המדינה, לכנות הלשון בדרך נסתר, ולא 
לנכח, כי הכא הוא בדרך לימוד. ומה 
גם שצריך הוא להחזיר הדברים כמה 
פעמים, ומכניס הדברים באוזן הילד 
פנים בפנים, שודאי היה צריך להזהר 

עולם נזהרין בזה בכל זה. מיהו אין ה
בלימוד הילדים, מפני כי קשה הדבר 
הזה לעשותו עם הילדים שהם צריכים 
להתלמד, ואם יכנה יתבלבלו בלימודם 
על ידי זה, ולכן אין אנו נזהרין בזה, 
ועל זה נאמר שומר פתאים ה', וגדול 
הוא זכות התורה להגן בזה. מיהו ודאי 
בתלמידים גדולים צריך להזהר בזה. 

 עכ"ד.
יש להעיר מדברי הריא"ז הנזכרים ו

שכתב דהמלמד לתלמידו אינו ראוי 
לכנות. וכן מדברי הריטב"א הנ"ל 
שכתב דדוקא בקרא דאייתו לדרשא 
בעלמא יש לשנותו, אבל כשקורין אותו 

 בקריאתו אין מכנין ואפי' לתינוקות.
 
 

 
 
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

  
 

 פניני מוסר
 קבלת שבת )י( -עניני שבת קדש 

 המזמור זה" - מזמור שיר ליום השבת

 הוא כי, מאד עד עצומה בשמחה לומר ראוי
 בעולמות עתה התפילה מתיקוני כן גם

 .הקדושים העליונים
 "עליון לשמך ולזמר' לה להודות טוב" ובפסוק

 להבורא במחשבתו ומהעצ הודאה שיתן ראוי
 בחלקו אותו שברא, ויתעלה שמו יתברך
 לשמו ולזמר להודות אותו וזיכה הקדוש

 עצמו על יקבל זה על החדוה ומגודל, הגדול
 ...נפש מסירת

 "מחשבותיך עמקו מאד' ה מעשיך גדלו מה"
 בפסוק לכן... התורה על שקאי ק"בזוה מבואר

 מאד עד עצומה שמחה כן גם האדם ישמח זה
 ומגודל והנפלאה... הקדושה תורתנו על

 הבורא שיורנו במחשבתו יתפלל התשוקה
 כדי הקדושה מתורתו נפלאות שמו יתברך

 ש"ית אלקותו גודל הקדושה מתורתו שישיג
 חד הוא בריך וקודשא אורייתא כי, ויתעלה

 ...הוא
 - "בו עולתה ולא צורי' ה ישר כי להגיד"

 יואמית שלמה באמונה מאמין אני, יחשוב
 ולא, ישר הוא ויתעלה שמו יתברך שבוראנו

' ה צדיק כי, ומשפטיו מעשיו בכל עולה נמצא

 ושורש יסוד) ".מעשיו בכל וחסיד דרכיו בכל

 (ב, ח העבודה
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 מעיסה חלבית ות ועוגיותאם מותר להכין עוגה
 ללוש עיסה בחלב .א
 נפסקו )לו.( בש"ס פסחיםחז"ל  ויש לדון האם יש לחוש משום הא דאמרו ,בחלב יםנילושהבזמנינו מאפים ממינים שונים צוי מ

והיינו דחששו דשמא יאכלנה עם בשר )וכן  ,ואם לש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירהבחלב  העיסה לשין אין )סי' צז( בטשו"ע
קר הגזרה היתה משום חשש שמא יבוא לבשל עישכתב ד )רסי' צז( בג' מהרש"אועי' ]עם גבינה(.  להיפך דאסור ללוש עיסה בשומן בשר שמא יאכלה

 . [רותחבשרי והיינו דחיי' שיתן הפת חלבי תוך אילפס  )שם( בהגהות החת"ספת בבשר ויעבור על איסור תורה. וכ"כ 
 בהדי למיכל אתי דלמא מטעם אלא העיסה בחלב נאסר לא דמעיקרא ג"דאע שכתב האמנם( )יו"ד סי' קכט ד"ה בתשובת חת"סועי' 

אסור, והוי כבשר עוף  לאוכלו במלח אפי' דהרי, בעצמותו דרבנן איסור בבצק חלב ליה הוי רבנן שאסרוהו השתא מ"מ, בשרא
 ,ז ס"ק ג()סי' צ ובחו"ד ס"ק ב(ובא בפת"ש ה)ס"ק קלח  בלבושי שרד ,סי' פ(הקדמון ) בצמח צדק כברבחלב שחכמים אסרוהו. וכן הוא 

)רסי'  בצמח צדק]ועי'  משום סייג כדי שלא יאכל עם בשר. אין זה איסור חפצא אלא הוא איסורשנקט ד )יו"ד רסי' צז(כהנחלת צבי ודלא 

דאף לדידהו לא חיי'  . אלא)ססי' תמז( במ"בוכן פסק  עם בשר.ן שאסור לערב בו חלב שמא יאכלנו מרה דוקא על פת אלא אף על היישנקט דגזרה זו לא נאפ ד"ה הנה( 
 דילמא טפי חיי' ושנים לחדשים ליה משהי יין אבל לימים אלא ליה משהי לא לחם דסתם מבלחם טפי לזה בכל דבר, אלא ביין, וכמ"ש הצ"צ שם דביין איכא למיחש

 [.)שם ביאורים וחי' ס"ק א( ובחו"ד)כלל נ אות ז(  בחכ"אחלב, ע"כ. ועי'  בו שיש מנשי

 בפתכשעושה שינוי  .ב
דכעין  )שם( י"ופרשדמי.  שפיר "תורא כעין" עבדינהו וכמו ששנינו התם דאי ,לא דכל זה כשאין עושין בו שינוי אבל בלא"ה שריא

בחלב". וכן נקט  שנילוש ולא חיי' שישכח ליה משהי ולא אחת בבת מיד ליה דאכיל ללוש מותר ,שור של כעין תורא פירושו "מעט
שרי". משמע מדבריו דההיתר הוא  תורא כעין ועבדינהו בהו שני "אי כתב )חולין לח. ברי"ף( הרי"ף אולם .)חולין פ"ח סי' כא( הרא"ש

 (ב")מא"א פ"ט הכ ם"ברמבוכן מבואר  .שם(בבדק הבית )והב"י  )סי' צז( הטור וכן למד כוותיה דהרי"ף ע"י שעושה שינוי בעיסה.
 סליקו דהלכתא אליבא פירושי תרי דהני ל"ז י"מהרא בשם (ב ק"ס ס' סי) ראדו שערי בהגהותוכתב . .(פו ד"ש ג"ב ק"תוה) א"רשבבו

דרש"י הנ"ל משמע מההגהות שערי דורא ו] .דב' הפירושים אמת)שם(  והרמ"א )סי' צז(השו"ע הן. וכן פסקו למעשה  יפות סברות דתרווייהו
בדרבנן אזלינן אחר המיקל,ע"כ.  כתב דפליגי ונקטינן כהרי"ף כי יט( סי' מ שער )הארוך האו"הוכן משמע קצת מהטור. אולם  ,והרמב"ם לא פליגי ושניהם עולים להלכה

ש"י לצירוף להקל. ולפי"ז י"ל דאף על רש"י אפשר לסמוך שהרי אף לפי רש"י יוצא קולא )כשלא שינה הצורה ואופה מעט(, וכן משמע קצת מסוף דבריו שהביא דעת ר
  [.ת א()או ובדרכי משה )שם אות א( בב"חועי' 

 דהוא כפשוטו דהיינו שנאכל מיד וע"כ לא שייך חשש שישכח ויאכלנו עם בשר. )שם( י"מרשמשמע  "דבר מועט"ההאי היתר של ו
כי  הוא מועט דברשומן בשר לצורך ג' סעודות שבת בכלל אותו בדלחם שלשין בפשיטות  כתב( ו ק"ס שם) דורא שערי דבהגהות אלא
 לאכלן יבוא שמא לחוש אין השבת לאחר מהם נשאר שלא כיון דבריו הגהות וז"ל: וטעםהכתב אליבא ד)אות א( והב"ח ]. אתור כעין והוי בשבת מהר נאכל
)כלל ס  בתורת חטאתועי' . בשבת מע מדבריו דדוקא בשבת היקל כי אין הדרך לאכול מאכלי חלבמשובשבת, עכ"ל.  בשר יאכל שלא בישראל עני לך דאין ,בשבת בחלב

 "כוכ ,כתב דדבר מועט היינו כדי אכילה בבת אחת, ומשמע דדדוקא בכה"ג שרי )שם( השו"עולמעשה  [.)ש"ד ס"ק א ד"ה ואם( בפמ"גו דין ב(
דנאכל בבת אחת היינו לכל אחד ואחד מבני הבית. אולם  )אות ח(ועיי"ש  ,)אות ז( בכה"חוכ"כ  ,שו"עאליבא דה )ש"ד ס"ק א( הפמ"ג

 )אות ד( הערוה"ש וביאר. )ביאורים ס"ק ב( והחו"ד)שם(  הפמ"ג, וכ"כ הוא ל דכל ליומיה בכלל מועטהגהות הנ"הכ )שם( הרמ"אדעת 
  .דיומיה היינו יום שלם מעל"ע

בתוך  סימןאלא ה"ה אם עושים בו  ,לאו דוקא שינוי בצורת הפתד יט( סי' מ )שער באו"ה מבואר "שינוי בפת"ולענין האי היתר של 
 שפסק כהאו"ה הנ"ל[.)רסי' צז(  בדרכי משהוהובאו דבריו לקמן. ועי'  )סי' לה אות ה( בהגהות שערי דורא]וכן משמע  הלחם או מחוץ ללחם סגי.

 ,לו" ויאמר וישאל בעלמא להיכרא אלא בצורתו נויש שלא יודע הרואהכי דשינוי מהני " פו:( דף ש"ד ב"ג תוה"ק) ברשב"א ועי'
ממילא וחלב אלא סגי בסימן המעורר תמיהה מא בעינן סימן מובהק דהעיסה היא משמע מדבריו דלו. )רסי' צז( הב"יוהביאו 

אבל לעשות  ,דאין מועיל שינוי רק בביתושכתב )יו"ד ח"ב סי' יח ד"ה א' שאל(  במהרי"טעי' ו]הרואה ישאל )ולא סגי שרק מעורר תמיהה לבעל הבית(. 
 הפר"חוכ"כ  ס"ק ג(. ז)סי' צ הפת"שוהביאו  ., ע"כשמא ישכח מלהודיע 'ף על סמך ההודעה אסור דחייוא ,דאורחים לא יכירו בשינוי ,הפת מרובה למכור בשוק אסור

דבכל תפוצות ישראל בעיירות הגדולים נהגו לאפות פת משונה עם חלב  ,שיצא לדחות דברי המהרי"ט (קצר ס"ק ז)שם  יהודה בידעי' דאלא  .)כלל נ אות ג( החכ"או )שם(
ם, כיון שהוא מפורסם שמן הפת הזה נאפה עם חלב, ואין חוששין לחששת המהרי"ט. ונראה דגם המהרי"ט לא החמיר שם אלא משום דהשינוי הגם שנמכר גם לאורחי

 לא היה שנוי גמור, וכמה אנשים נכשלו בזה, אבל בפת שהוא משונה באמת משאר פת, והכל יודען שמין פת זה נילוש בחלב אין לחוש, ע"כ[.
ינוי בצורה המעורר תימה נמי שרי, אבל וכמו כן אם עושה ש וגה או מאפה קטן הנאכל באותה סעודה לית לן בה,ולפ"ז אם עושה ע

  בלא"ה לכאורה יש לאסור.
 פת ממולא .ג
 אנוד סי' יט( מ )שער באו"הכתב דוזה ע"פ הא  ,לכאורה אם בשעת האפייה המאפה ממולא בדבר חלבי הניכר היה מקום להתירו

 עליהם להשים צ"וא החלב או הבשר בהן ניכר דהרי גבינה(ב)עיסה ממולא  ן"ופלאד)עיסה ממולא בבשר(  א"פשטיד אוכלין
כתב דאמר לנו  )סי' לה אות ה( בהגהות שערי דוראאולם ] .)שם(הרמ"א  פסק , וכן)רסי' צז( הדרכי משה והביאו ., ע"כלסימן גבינה או עצמות

 . [יש לעשות סימן דלכתחלהלייתא הרא"ש כשאופין קונשטילא או קולצ"א עם מו
בפת, והיינו כי מאכילים אלו ניכר בהם שממולאים הם וע"כ  "שינוי"משום  הואממולא אלא דבאמת מדבריו משמע דהיתר דבר 

 בארץדכתב ש)סי' צז אות ב(  ברכה בשיורידפעמים שממלאים אותם בדברים פרווה י"ל דלא מהני. וכן מבואר  במאפהאבל  ,שרי
 לעשות הרוב על והמנהג, וכיוצא וגבינה ירק או ביצים מלאות עושים וכן, ממולאות בשר ס"בוריקא לעשות נהגו טורקיאהוב הצבי

משמע מדבריו דעד כאן לא התירו דבר ו .)אות טז(הכה"ח והביאו  זה, ע"כ. על להזהיר וצריך תורי כעין דרך על בשינוי גבינה של
 .(שם) בכה"ח, ועי' בדבר פרווה אבל בלא"ה חיי' לטעות פת ממולאהדרך ב ממולא אלא במקום דאין

דאינו רואה טעם על דברי השיו"ב הנ"ל שכתב  )סי' טז( האדם התפארתשהביא בשם  מע' בב"ח ס"ק ח( 153)ח"ו עמ'  בשד"ח עי'אבל 
רה, אבל אלו המולייתות דדוקא בפת שאינו לא של בשר ולא של גבינה צריך שינוי לפי שדרך הוא לאכלו עם כל דבר בלי חקי ,לזה

וכשנותנים לאדם מאלו המינים והוא  שינוי דידוע שיש מבשר ויש מגבינה הבא לאכול יראה ממה הם, וכן המנהג שלא לעשות שום
ולפי דבריו י"ל דה"ה בנ"ד דכיון דמצוי הדבר שעושים אכל כבר בשר קודם שיחתוך אותו ישאל אם הוא של בשר או מגבינה, ע"כ. 

 ודאי שישאל. יםחלבי מאפים
 כשעושה השינוי לאחר האפייה .ד
דמדברי השו"ע שכתב "או  צז אות ב( )סי' בג' מהרש"אכתב היכן שהוא אינו ממולא מהני שינוי וכמו שנזכר לעיל, אלא דאף עכ"פ ו

א כתבו אלא לרווחא ואולי גם הוא ז"ל ל, ' יב()ססי מתשבות דת אשולא כנראה  ,שינה צורת הפת" משמע דבעינן דכל צורתן משונה
 ., ע"כדמלתא בנידון דידה שהיה מעט חלב ובא מכח ממנפ"ש אי היו פתים גדול

שיאכלו ממנו ישאר השינוי  ף לאחרשא צריךד סגי אלא שאם חקק תיבת חלב סביב הלחםתערובת סי' יח( סוף ) החמודי דניאלדעת ו
( ע"י , ועי' לקמןבדיעבד )שכבר אפה הפתשאפשר להקל  (לג הגה )הכשרות עמ' רסז הגר"מ הלברשטאם זצ"לורק אז מותר. ודעת 

וכן  ,המאפה וכדמוכח באו"ה הנ"ל דבהכי סגי אחד על כל אורך צדבולמעשה יש להחמיר לעשות שינוי  לסימן. ותמדבקהדבקת 
 דלקמן. בחכ"אמבואר 

שבשעת שמע בשם זקנו שהורה בפת כתב ד )סס"ק א( בפלתילאחר האפייה. והנה במאפה אף יש לדון האם מהני לעשות סימן ו
דשוב הוי  ,לבתים לכל בית בית ככר אחד די לחלקוש דכאילו לשו את העיסה בחלב דמי( תנאסר הכול)דחלב  הזב תחתיהאפייה 

ונקט דאין להקל בזה אלא בצירוף עוד  ,)נ.( מפסחיםוהביא ראיה לדבריו מש"ס  מה על היתר זהתתי שם אולם הפל כדבר מועט.
  מחמיר בדבר. )ש"ד ס"ק א( פמ"גה כןו. צדדים

)באורים ס"ק ג וחי' ס"ק ה(  החו"דוכן נקט ומזה מוכח דההיתר דכעין תורא אינו מועיל אלא לפני האפייה )אא"כ איכא עוד צדדים(, 
במקום שפסק להקל לחלקו אחר האפיה רק  )כלל נ אות ה(חכ"א בוכן מבואר דסימן לא מהני אחר אפיה כי כבר נאסר הפת ונ"נ. 

 זב ואם לסימן עצם ככר בכל יתחוב שומן תחתיו זב אם דהיינו וככר ככר בכל סימן "כג שיעשה להקל אפשרד עודכתב ו ,הפס"מ
בגמרא,  מפורש שהוא כיון זה על יסמוך לא לכתחילה אבל ,להתיר יש דברים שני שעושה וכיון בגבינה מלמעלה ימשח אזי חלב
 .[התיר בזב מאיליו בהיכר לחוד או לחלק לכמה בעלי בתים לחודד )ס"ק ג וקצר ס"ק ד( יהודה ובידדחה ראיית הפלתי. ש)סי' נא(  בבינת אדםועי' ]. ע"כ

בכל  בעינן שינוילפי הג' המרש"א אלא דלעשות סימן לאחר האפייה )דמהני  להדיא מבואר )שם( ובדת אש דבג' מהרש"אאלא 
 שו"ר. (אלא דשוב נשאר בצ"ע כי מהאו"ה משמע לא כדבריו) יית הפלתי הנ"לודחה רא )שם( החמודי דניאל רצה לומרוכן  ,הפת(

אחר האפיה, דהרי למה לא הקשה  לעשות סימןדלא מהני הנ"ל שתמה על השואל שהביא ראיה מהחו"ד  )ח"ט סי' סז( באבן ישראל
מיד ועיל חתיכות קטנות הא , וא"כ מה מ"אין לשין"הא האיסור הוא על הלישה כמו שאמרו לעשות פת מועט על מה שהותר 

נאסרו בשעת לישה, וע"כ דאם כונתו לכתחלה לאפות חתיכות קטנות שפיר דמי ומעיקרא לא נאסר, וכל כונת החו"ד אם עתה 
יתקן ויעשה חתיכות קטנות משא"כ בכונתו בשעת לישה לעשות כן, וה"נ אם כונתו להדביק מדבקות על העוגות שהן חלביות 

 מהני, ע"כ. 
 ,לא מהני ,ובסוף תיקן ואפה עוגות קטנות ,ללא שינויגדולה לעשות עיסה היתה של האופה אם דעתו ד אבן ישראל מדבריומבואר 

הרי הוא כשעת לישה ואכתי דהרי כל זמן שלא אפאה  ,מוכרחים םדבריהאין לכאורה אולם  כי חלות האיסור הוא בשעת לישה.
אם היה דעתו לעשות ללא שינוי  'אבל לפני האפיה אפי "אחר האפיהאלא "לקו , ועד כאן לא פליגי הפלתי וזקנו לחנאסר הפת לא

לעשותו אחר לא מהני דלעשות בו סימן מעיקרא אפי' אם היה דעתו אלא י"ל ד ,לפ"ז אין הכרח לחידוש זהו ,מהנימשמע ד
אין להקל לכתחלה וע"כ  .[ודבריו צ"ע כלל, כתב להתיר ללא ראיה )ח"ה סי' קכח(שבט הקהתי ובשו"ת ] דתו נעשה הפת כנבילההאפייה 

 .)דהיינו שלש העיסה בחלב ע"מ לתת בה סימן אחר האפייה( בזה

)ס"ק  ש"לבומה מוכח ,והנה אם עשה כמות קטנה ונותר] .או בצורה שונה נהקטבכמות  אהתעתה יוצא דהעושה עיסה עם חלב יש להקפיד שמ

 )ס"ק א( בחו"דמובאר ש העירוני . וכןלכתחלה 'אפי אחר האפיה היכרדבכה"ג דנפאה בהיתר מהני לעשות  "לאלא די חוזר ונאסר,הפת ד )ס"ק ב( פת"שבהמובא  קלח(
להשתמש בו עם  יבוא לגמרי שמאלהשתמש בו  נאסרששתמש בו לבשר הכלי סתמי ש שכתב לעניןהט"ז ד נקט בהאי דינאדמהני בכה"ג סימן לאחר האפייה שהרי 

  .[ים על דינו של הלבו"שקשהביא מפקפ בדרכ"תאולם עי'  .רישומ"מ אם עושה בו סימן  ,גבינה
 כשעושה עיסה מתוקה .ה

היכא דאיכא חשש אלא  ,אם ליכא שינויעד כאן לא אסרו חז"ל ד הגלוסקאות( )יו"ד ח"ב סי' יח ד"ה ועל המהרי"ט אלא דכבר כתב
מותר  ,במיני מתיקה שאין דרך לאכלן עם גבינהכמו אותם הממולאים  ,אבל היכא דליכא למיחש להכי ,שיאכלן עם גבינה ביחד

, ע"כ. וכן נקטו אחריהם גבינה דדיינו במה שאסרו ואין לנו לגזור גזירה אחרת עליהיאכל ולא חיישינן שמא  ,ללוש אותם עם שומן
ם שלשים אותם בחלב ולפ"ז עוגות וסופגניות ודומיה .ועוד )אות טו( הכה"ח ,)ס"ק ג( הפת"ש, )שם אות ג( , החכ"א)סס"ק א(הפר"ח 

אותם בחלב יש להזהר  , אם לשים. אבל מיני מאפה כגון לחם שום וכדו'דרכם לאוכלם עם חלבדאין  ,אין לחוש בהם כלל ,וכדו'
 לשנות צורתם או לעשות רק דבר מועט אבל בלא"ה הלחם נאסר.
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