
 

משתמשים בו  גג שאין
 האם חייב במעקה 

תב "כי  בתורה  חדש  ננצטווינו  בית  ה 
דמים   תשים  ולא  לגגך  מעקה  ועשית 

 .[דברים כ"ב ח'] בביתך כי יפל הנפל ממנו"
דמצוות מעקה מחודשת,  [שם]    וכ' הרמב"ן 

רעך   דם  על  תעמוד  מלא  מבוארת  או 
 .[ויקרא י"ט ט"ז]

בו   להשתמש  רגילות  בגג שאין  לעיין  ויש 
וי בזמנינו בבתים רבים), האם  (כמו שמצ

נימא   אי  במעקה.  חילקה  ד חייב  לא 
דמילתא   דנימא  או  בדבר,  התורה 
בגג   אלא  איירי  לא  דהתורה  דמסתברא 
"ולא   קרא  וכדפירש  בו,  שמשתמשים 

 תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו".
הקדים    [ח"ב סי' מ"ג]  והנה בשו"ת הרשב"א

בכל גלילות ארצנו אינם   –השואל וכתב  
עושים מעקה לגגיהם, לפי שהם מכוסים  

ל דמיון כלי חרש, ולפי  ע ברעפים שעושין  
ראויין  שאינן  בהם,  משתמשין  שאין 
הרעפים   שישברו  ועוד  תשמיש,  לשום 
פעם   אלא  יעלו  ולא  עליהם,  בהליכתן 
ולא   בשלש,  או  שנים  בשתי  אחת 
הגג   לתיקון  אלא  לצורך,  ולא  לתשמיש 
בכל  נהגו  הכי  ומשום  מקצתו,    ולטוח 
מעקה   לעשות  שלא  ארצנו  גלילות 

(ומשמ עכ"ל.  מתשובת    עבגגיהם.  שם 
עליה   פליג  דלא  השואל,  אל  הרשב"א 

 בההיא מילתא ע"ש).
א"צ   בו  משתמשים  שאין  דגג  ומבואר 
דהיינו  די"ל  איברא  מעקה.  לו  לעשות 
בגג   להשתמש  בכה"גדא"א  דוקא 

התם   לשום    -כדאיירי  ראוי  דאינו 
א הרעפים.  שישברו  ועוד  בל  תשמיש 

אלא   בגג  להשתמש  דאפשר  בכה"ג 
משתמש   אינו  דשפיר  בדבפועל  י"ל  ו, 

 חייב במעקה.    
האחרונים,   בזה  שנח'  מצינו  וכבר 

[שו"ת חקרי לב חו"מח"ב סי' צ']  דהגר"א פלאג'י  
דכל   הנ"ל  הרשב"א  מדברי  לדייק  כת' 
לעשות   א"צ  בגג  משתמשים  אין  דבפועל 
מעקה לגג, דלא נפק"ל מידי בין אם הגג  

בנ"א, לבין אם    עצמו אינו ראוי לשימוש 
לא שאין משתמשים  אהגג ראוי לתשמיש 

 בו.  
לב  ואילו הגר"א חזן   החקרי  של  סי'    -[בנו  שם 

כן    צ"א] כתב  דלא  וס"ל  דבריו,  על  חלק 
הרשב"א אלא בגג של רעפים שאינו עשוי  
ראוי   הגג  אם  אבל  כלל,  לתשמיש 
ודאי   בו  משתמש  שאינו  אלא  לתשמיש 

 דחייב במעקה.
"כ מדברי הרשב"א ליכא ראיה ברורה  וא

דהגג דידן  אלא    לנידון  לתשמיש  ראוי 
 שאין רגילות להשתמש בו.

ברמב"ם   ה"א]והנה  פי"א  דבית    [רוצח  כ' 
פטורים   וכיוצ"ב  הבקר  ובית  האוצרות 

 מן המעקה.
משנה הכסף  שם  על    -וכתב  לתמוה  יש 

כי תצא]  זה, דהא תנא בספרי   אין לי  [פרשת 
הבונה   מנין  בית  ובית  אלא  התבן  בית 

ובית האוצרות, ת"ל   ובית העצים  הבקר 
בונה  ל אף  יכול  בביתך,  דמים  תשים  א 

בית,   ת"ל  ומרפסת  אכסדרא  שער  בית 
אלו   יצאו  דירה  בית  שהוא  מיוחד  בית 

בסמ"ג כתבה  וכן  דירה,  בני  [מ"ע   שאינם 
האוצרות  ע"ט] ובית  הבקר  דבית  הרי   ,

שטעמו   ואפשר  רבינו.  פטר  והאיך  חייב, 
דב  דיומא  משום  מזוזה  [י"א.]  פ"ק  לענין 

הי תנאי  דהני  דספרי  אאמרינן  ותנא   ,
מזוזה   בהל'  ורבינו  דמחייב,  כמאן  סבר 

 פוסק כמאן דפטר.  [פ"ו ה"ז] 
המחבר סתם  לדינא  תכ"ז    ומ"מ  סי'  [חו"מ 

כדברי הרמב"ם דבית אוצרות ובית  ס"א]  
 הבקר וכיוצ"ב פטורים מן המעקה.

ב']  ובסמ"ע   הכ"מ  אחר שהביא דברי  [ס"ק 
המחבר   דברי  על  לתמוה  כתב  הנזכרים 

סי' תפ"ו]    דבהל' מזוזה ריש  סתם וכתב  [יו"ד 
דרפת בקר ולולין ובית אוצרות שמן ויין 
והרא"ש,   הרי"ף  וכדעת  במזוזה,  חייבין 
ודלא כרמב"ם וכמ"ש שם, וכאן במעקה  
ודין   ממעקה,  חייב  דאין  וכתב  סתם 
וכתב   וכמ"ש.  ממזוזה  נלמד  מעקה 

דהמחבר   דלענין דנראה  וס"ל  הכריע 
להיות   בנ"א  דרך  דאין  כיון  הן  למעקה 

ובית   הבקר  דבית  ע"ג  תשמיש  בית 
אם   אף  מש"ה  העצים,  ובית  האוצר 
לפעמים יקרה דידור שם אדם, מ"מ אין  
שיפול   למיחש  שם  כ"כ  ונכנסים  יוצאים 
להצטרך מעקה, משא"כ במזוזה דחייבה  
נגד   ה'  מצות  להיות  הדר  בשביל  התורה 

ו וביציאתו, בזה פסק דהדר  עיניו בביאת
באו מזוזה  לקבוע  צריך  הפתח.  תשם  ו 

 עכ"ד.
ולכאו' לפי סברת הסמ"ע ה"נ י"ל גבי גג  
דליכא   דכיון  בו,  להשתמש  דרך  שאין 
חייב   אינו  ממנו,  הנופל  שיפול  למיחש 

 מעקה.
כדעת   נימא  אי  אף  דאכתי  איברא 
דליכא לפשוט ספק   הסמ"ע, מ"מ אפשר 

ר דכיון דאין  דידן, די"ל דשאני בית הבק 
  יוצאים ונכנסים בו כ"כ, ע"כ ס"ללמחבר 
אולם   עליו התורה,  ציותה  לא  דמעיקרא 

   בס"ד

 מיקתא עא מעתש

 ראוי להמנע מאכילת חמץ שנמכר לעכו"ם האם 
 המוכר אינו שתו"מ. ה.הערמה בדאורייתא.  ד. מקור להיתר של מכירת חמץ.   ג. מנהג הגר"א.  ב.חמץ שנמכר לעכו"ם.  א.

 א. חמץ שנמכר לעכו"ם 
ואפי' ביטל החמץ אלא דלא ביערו  .  אסור אף בהנאה "  אלחמץ של "נכרי" שעבר עליו הפסח מותר, ושל "ישרש  (רסי' תמח)  בטשו"עמבואר  

 (שם ס"ק כה).  מ"בהו (שם סע' ה) שו"עה וכמו שפסקו  לאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם הפסח  ושיניח חמצ ו אסרוהו חכמים, כי חשש
א ישמרנו לו עד לאחר כלל אל ו  ב  דאם מכרו או נתנו במתנה גמורה לאינו יהודי, אפי' שיודע בו שלא יגע   )ג(שם סע'    השו"עומ"מ כבר פסק  

(ואין בו תליה להיתר), עי'  ויתננו לו, מותר.    הפסח ויחזור ה(  ט"סי' תמב  במ"ב[ולענין ספק אם הוי חמץ שעבר עליו הפסח  דצידד  )  ס"ק 
 .  ]שנוטה קצת להקל  ס"ק ט)(  ח "סי' תמב ועיי"ש עוד להחמיר בזה.

 ב. מנהג הגר"א 
כי  ד"אחר הפסח אין ליקח מן השוק מה שאופין מקמח של ישראל, יי"ש ושכר של ישראל,    א)קפת  (אוהמעשה רב  מפורסמים דברי  ש לא  א

  (או"ר פסח אות יט)  י"ק זצ"ליהחזו"א, הגר  שמיקל בזה. וכן פסקו  (סי' תנג ס"ק כז)  במ"ב  [ומה דמבואר במע"ר שם שהגר"א החמיר אף בקמח לתות, עי'".  המכירה גרועה
  הובא דבלתיתה בימינו איו חשש חימוץ].  )73(כן הביא הגר"מ ויא שליט"א, גלאט תשע"ג עמ'  בד"ץ העדה החרדית. ובשם ) 87 מ'ע  (גלאט תשנ"ט והגריש"א זצ"ל

שהביטול צריך להיות  כת' דרבו הגר"א לא היה אוכל אחר הפסח חמץ הנמכר כנהוג מטעם    (אות קב)בכתר ראש    מאידך הגר"ח מוולאזי'ן
 , עכ"ל. ויש לעיין מה כוונתו, והאם חשש זה מוסכם.   ת ככהשולעבלב שלם ואין כולם יכולים 

 ג. מקור להיתר של מכירת חמץ 
ישראל וגוי שהיו בספינה וחמץ ביד ישראל הרי זה מוכרו ז)  -(פ"ב ה"ו  בתוספתא בפסחיםהנה המקור להאי דינא של מכירת חמץ מצינו  ו

 ועוד.  (שם סי' ד)  ברא"ש ,(פ"ד ה"ו)ברמב"ם הובאה ו ח.לנכרי או נותנו במתנה גמורה וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפס
ירוחם  אלא   מו.)  שהרבינו  עמ'  ח"ה  נ"ה  וחוה  ע"ג)  הבה"גבשם  (אדם  כט  גרס    (פסח  זו  כגרסא  ובאמת  יערים".  שלא  "ובלבד  בתוספתא  גרס 

ע)  הרשב"א  ססי'  ומוכר)  הריטב"א וכן  ,  (ח"א  ד"ה  כא.  והוא "רגיל" לעש  (פסחים  ן בכל שנים למכור לגוי קודם הפסח כ  ות ופירש דאם הערים 
[והנה בירושלמי שם איתא:    (פסחים פ"ב ה"ב)וליטול אחר הפסח קנסינן ליה, והוא אסור לו ולכל ישראל לאחר הפסח, ועיי"ש שכן הוא בירושלמי  

היינו כי לא כוון אלא להתירו לעצמו אחר הפסח וע"כ    שםד  הפקיר חמצו בי"ג לאחר הפסח מהו, ר"ל מתיר ורב יוחנן אוסר משום הערמה. ומבואר דהריטב"א למד דהערמה
 .  ](שם סע' ה) השו"עפירש דהיינו משום דשמא לא יפקיר ויאמר הפקרתי. וכדבריו פסק  (שם) הרא"שקנסינן ליה. אבל 

תמח) הב"יאולם   ולל  (סי'  ולחזור  במתנה  לגוי  ליתנו  שרי  דהא  דבריו  מבין  ד"איני  והקשה  הרי"ו  דברי  לך    ,הפסח   חרא  קחווהביא  ואין 
גדולה מזו לו על    , ואפ"ה שריא מאחר שמוציאו מרשותו לגמרי  ,הערמה  ולא יתן  לו  ימכור  היינו לומר שלא  יערים דקא'  ואפשר דשלא 

 ונושא כליו.  (שם) השו"עתנאי". מבואר דפשיטא ליה דמכירת חמץ היא הערמה המותרת לגמרי. וכן פסקו  
כא.)שהבכור שור  לא  א מדרבנן, דמדאו'  מ  עלתמה    (פסחים  הוא  דכיון דהאיסור  כת'  וע"כ  היא,  טובא  הערמה  הנהוגה, דהלא  חמץ  כירת 

בביטול בעלמא סגי, וכל א' מבטל חמצו בלב שלם דודאי אין רצונו לעבור על איסור חמור כזה, ולא נשאר כ"א איסור דרבנן לבערו, הם  
פסח שיאכילם    "כ אסור למכור בהמותיו לגוי קודםדאסור להערים, ועי  דאאמרו והם אמרו להתיר מכירה זו. אבל להפקיע איסור דאו' ו

מע' חמץ  (  בשד"חהקשה עליו דבודאי המכירה צריך שיהיה קודם הביטול, וא"כ ודאי אין בדעתו על מה שמכר. ועי'    אות ח ד"ה גם מה)קיט  (כלל    הנש"א[והנה  חמץ גמור, ע"כ  
(סי' קיג   בחת"ס  בכ"שלכאורה י"ל דס"ל להתב"ש דלעולם כיון שיכול לבטל בלב הוי כערמה בדרבנן. ועי' מש"כ ליישב אליבא דהם  ולשהביא עוד שתמהו כן. א  סי' ט אות טו)ומצה  

 . ](ח"ח סי' מא)   במנח"י. ועי' עוד וסי' קיט) 
ומערים ותולה   ם,רידאמרו דאין תולין המשמרת ביו"ט לסנן בה שמ(קלט:)    דשבת  ועיי"ש שהביא ראיה דהערמה מהני רק בדרבנן, מהא

 . (סי' תקי סע' ד) בשו"עונפסק  דהך הערמה לאו באיסורא דאו' היא אלא בדרבנן. ופרש"יאותה ליתן בה רמונים ואח"כ נותן בה שמרים. 
שכח פ"א ם  א  [מיהו לפי הריטב"א הנ"ל דקנסינן דוקא כשרגיל בזה כל שנה, ולפי דבריו מי שלא ביטל חמצו ערב פסח אע"פ שמכרו לעכו"ם י"ל דנאסר  

. ולפי מש"כ לעיל בהגה דלפי סד"ה ובספר וסי' ט ריש אות טו)   371(שם סי' ט אות ג עמ'    בשד"ח ועי' עוד    לבטל אפשר דלא קנסינן ליה על המכירה, שהרי עשה הערמה בדאו' רק פ"א.
 הבכ"ש כיון שבידו לבטל אף אם לא ביטל הוי כהערמה בדרבנן ואין החמץ נאסר]. 

 איתריד. הערמה בדאו 
לענין מעשר שני "כיצד מערימין על מעשר שני    (סה.)  בגיטיןולם יש לעיין בזה דהרי מצינו מקומות שסמכו על הערמה אפי' בדאו', כגון  א

  ע' (סי' רמו ס  ברמ"א וכן תמצא    . "מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה וכו'"  (לה:)  וברכות(סז:)    במנחותוכן    וכו'".  (להיפטר מחומש שחייב)
בחת"ס דלקמן מש"כ בזה. ובאמת הבכ"ש    עוד  . ועי', עיי"שברכה כתיב בה אמרו דמעשר קיל כי    (מע"ש פ"ד ה"ג)שלמי  ריוכי בדחה הראייה ממעשר    מן. [והנשמ"א דלקועוד  )ג

 ]. (סי' לג) בבית אפריםכת' דהאי דמעשר מיירי במעשר דרבנן והנשמ"א דחה דבריו, ועי' 
י"ל דאף בדאו' מהני   ה, ומהא דאין תולין המשמרת לא קשיא, דיש לחלק בין הא דשבת לשאר מקומות, דשאני הא דאין  רמעה ולפ"ז 

תולין דהיא הערמה להתיר את האסור, משא"כ הערמה דמעשר וכו' דעושה מעשה לפני חלות החיוב שעל ידו ממילא נפקע האיסור די"ל  
ושו"מ שכ"כ   ק  בנשמת אדםדשרי.  ח)  יט(כלל  על הא דמצינו שהערמה שריא בחוה"מ,  כ   םש   ובבכור שור[  אות  למ"ד דמלאכת חוה"מ  דת'  היינו אף 

 . אסורה מדאו', דכיון דנמסר הפס' לחכמים לקבוע מלאכות אסורות וא"כ הו"ל הערמה בדרבנן. אולם עי' לק' בשם השואל ומשיב ובהגה שם]
דשאני במעשר דעושה קנין גמור, ואף שעושה כן    , לא)  -ט  כ  ח"ב או"ח סי'(  הדברי חיים כ  בין הא דשבת הנ"ל להא דמעשר ובלא"ה יש לחלק  

  ובנש"א (שם ביא' ס"ק יא)   במקור חייםלהערים מ"מ רוצה להקנות לחבירו, משא"כ בהא דשבת דההערמה היא רק לשקר בפני אחרים. וכ"כ 
  (רסי' סב וסי' קיג)   בחת"ס  . ושו"ר)שלם ב  לבמוכר    וע"כהיא מכירה גמורה כי אילו נותנים להמוכר כפי השומא היה מרוצה  כת' דו(בנ"ד    (שם)

 .ערמה מהני אף בדאו'ה שגם פסק ד
לעשות   ראוי  דאינו  י"ל  בדאו', מ"מ  אף  שריא  הסוברים דהערמה  לפי  ממצוה אלא דאף  להיפטר  דריתחא    ,הערמה  דבעידן  מצינו  דהרי 

וכ"כ   ,כר חמצו לעכו"ם אינו מקיים מצות תשביתומוה ד. ולפ"ז ה"ה לענין מכירת חמץ, להסוברים  )בזה בגליון פ"ה   עי'ו(ענשינן על עשה  
י)  במ"בוכן מבואר    , כדי לקיים מצות "תשביתו"(ולא למוכרו לעכו"ם)  יר עכ"פ כזית חמץ  אוע"כ יש להש  .(שם)   בנשמת אדם  . (סי' תמה ס"ק 

אינו    (שם)  הנש"א  מסתפק בזה. ולדעת  (שם כח: ד"ה ר"י)ובתוס' הרשב"א    ."מבואר דאף ע"י המכירה מקיים מ"ע ד"תשביתו  (פ"ב סי' ד)  ברא"ש  ובאמת  .ו"י' תלססב  במ"ב[ועי'  
  ,מתנאים שהמכירה תחול בסוף זמן הביעור הב"ד בלא"ה בזמנינומ"מ ו .(פסחים אות קכב) ובקובץ שיעורים  (חו"מ פ"א ה"ג) בגר"ח  (מצוה ט אות א),   במנ"חמקיים בכה"ג המצוה. ועי' 

  ].וריעב אחרי שכבר מקיימים מצוה זו ע"י
  (סי' תקלג א"א ס"ק ג)   הפמ"גוכן פסק    .ס"ל דהערמה בדאו' לא מהניאגם  ד  (לחמי תודה סי' ג)  ולמהר"י באסן  (ח"א רסי' קלח)  לתשב"ץמנם מצינו  א

ריט)  ובשואל ומשיבאף היכן שאינה הערמה ניכרת, אלא דהערמה בדרבנן אם אינה ניכרת מהניא.   סי'    הוכיח מש"ס שבת הנ"ל   (תל' ח"א 
[ועי' שכן כוונת הבכור שור הנ"ל    'וכת  (סי' תמח אות יג)  בערוה"שערמה בדאו' אסורה אם היא ניכרת, ובדרבנן שריא בכל גוונא. וכן כוון  ה ד

 . שם דלמ"ד מלאכת חוה"מ דאו' הערמה אסורה כנ"ל, ועי' לעיל בהגה בשם הבכור שור]  בפמ"ג ובשו"מ
ואל ומשיב, ושוב חשש לדברי הפמ"ג דס"ל דבדאו' הערמה אסורה אף בהערמה שאינה  הש  יהביא דבר  (רסי' תקלג)  בביאור הלכהולמעשה  

 ניכרת [ואפשר דהתם לא החמיר לגמרי כהפמ"ג כי בלא"ה יש סוברים דמלאכת חוה"מ דרבנן]. 
מה בדאו',  ערה   מעתה העירוני דיש פנים לחומרת הגר"א, והיינו דכיון דיש לחוש דהמבטל חמצו שמא אינו מבטל יפה נמצאת המכירה 

 ערמה שאינה ניכרת, וק"ו בזו שי"ל דהערמה ניכרת היא. ה דלא סמכינן עליה אף כשהיא 
אלא שלמעשה מוכח מרוב הראשונים ומדברי הפוסקים שהלכו בעקבות השו"ע הנ"ל ולא חלקו עליו, דניתן לסמוך על המכירה לגמרי,  

משמע דאף היכן שודאי לא ביטל החמץ מהני המכירה ולא נאסר החמץ,  )  ג   (שם סע'השו"ע  ולא חששו לשמא לא ביטל יפה. ואדרבה מדברי  
[ותדע דאף היכן שמבטל חיי' שמא    .וכתב דאם מכרו החמץ לא נאסר  [עי' בביאור הלכה שם]דהרי בריש הסע' מיירי במי שלא ביטל החמץ כלל  

 .  ]א ועי' בהגה לעיל בשם הנש", ה רואפ"ה סמכינן אמכי(סי' תלא ס"ק ב)  במ"בהובא  (שם)לא יבטל יפה כמ"ש הר"ן 
ואע"פ שמצינו דהערמה בדאו' אסורה כמבואר בביאור הלכה, ואעפ"כ לא העיר מידי לענין מכירת חמץ, ע"כ היינו טעמא דשאני הערמה 

באמת כך מסקנת הבכ"ש ד  'תכ   סי' ט אות טו)שם  (  ובשד"ח[וכן משמע מלשון הב"י הנ"ל, ועיין.    .שע"י מכירה גמורה דעדיפא וכסברת הדברי חיים הנ"ל
(ח"א סי'    במהרש"ם  הוא  וכן  ,הקילו טפי ד  י"ל  גופא ודלא כהבנת שאר האחרונים בדעת הבכ"ש. ועוד י"ל כמו החילוק הראשון שכתבנו לעיל. ועוד דבמקום דוחק של הפסד ממון

התיר מכירת   (ס"ק לג)  שהמ"בוהנה אע"פ  .  ש בכ"לדחות דאין מכאן ראיה נגד הש  י  . ולפי מש"כ לעיל בהגה דלפי הבכ"ש אין זה אלא הערמה בדרבנן כי בידו לבטלנו ד"ה אבל)
דחמיר    תםה  שאניי"ל ד. ומשמע דאינו סומך לגמרי על הערמה בדאו',  "במקום שמקילין בודאי אין למחות בידם"דכת'    )אות פ(  בשער הציון  "ש, מ"מכהבהמות לנכרי דלא כהב 

  ].(שם ס"ק יז)  בשער"תעי' ו, ונמצא נהנה מחמץ בפסח )סברת הפמ"ג דלק' בזה לא שייך(וש  "כדיש לחוש דלא גמר ומקנה כמ"ש הב טפי
החמיר ולא    ל עצמוהגר"א גופא לא העיר מידי בביאורו על השו"ע ולא פקפק כלל על המכירה, ואפשר דאע"פ שהחמיר עהרי  וגדולה מזו  

 להורות לאחרים, ודו"ק. 
 ומר תורה ומצות המוכר אינו שה. 

(סי' צ    בכת"סהמוכר אינו שתו"מ דיש לחוש דאינו מוכר חמצו בכל ליבו. מ"מ י"ל דדברים שבלב אינם דברים. וכבר כת' כן  כן שי' ה אפיו
  ז ס"ק ז ד"ה הנלקטים) י' כסית  (שביע החזו"א  . ומש"כ  סי' ט אות טו) שם  (  בשד"חוכן הביא    (יו"ד סי' שי ואו"ח סי' סב וקיב)   ובחת"ס  (ק' סי' יח ד"ה ואמנם)   בנוב"י[וכן הוא    ד"ה ומ"ש) 

  היינו בגוונא שמוכר שלא ע"פ השווי כמבואר ,ג)-(שביעית מבוא ענף ג אותיות ב  ובאור לציון (יו"ד סי' קכג ד"ה וראיתי) בהר צבי  וכ"כ דבמכירת חמץ אמרינן כדי שלא יעבור על בב"י גמר ומקנה.
 . ]. וכן נהוג בזמנינוכתב הנש"א והמקור חיים שם דודאי מהני כבר ישוו. אבל אם מתנאים עם העכו"ם לפי ה(סי' תמח ס"ק יט)  במ"ב

יז)המ"ב  ובלא"ה כבר פסק    (הלכ"ש פ"ו אות ט).  הגרשז"א זצ"לשו"ר שכן פסק   ע"פ הפמ"ג דבדיעבד מי שלא מכר אלא בקנין כל    (שם סס"ק 
בלא"ה אינו ברשותו אלא שעשה הכתוב כאלו היה    ו) ריסו(לאחר זמן אועבר עליו הפסח מותר, מאחר דחמץ   [כגון בכסף בלבד וכדו'] דהוא  

עליו,   לעבור  דהו  ברשותו  כל  מרשותובקנין  ואפקיה  ליה  ניחא  דלא  דעתיה  מגלי  דעכ"פ  הרמ"א    .סגי,  של  תלמידו  להדיא  כן  כת'  וכבר 
 . לק על סברא זו, ודו"קכי חו ירמח . ועי' לעיל שבאמת י"א דהבכ"ש ה (שם ד"ה אבל לפענ"ד) בבית שלמה. וכן נקט (סי' נט) במשאת בנימין 

דבכה"ג יש להוסיף שהמכירה תחול גם ע"פ החוק שיהיה גמירות דעת. וכן נוהגים ב"ד    (אשרי האיש פנ"א אות יד)הגריש"א זצ"ל  ומ"מ דעת  
 . עכ"פ של הכשרים המהודרים

 ו. לסמוך על מכירת חמץ לכתחלה 
אלא דמ"מ יש מקום ליר"ש להחמיר שלא  (שם הגה יג),  הגרשז"א זצ"ל  ק  פס  ן וכ  יוצא דמעיקר הדין מכירת חמץ מהניא אף לכתחלה,  מעתה 

סחורה   כגון  מרובה  חמץ  דאיכא  במקום  בפרט  פסח  בערב  בעין  חמץ  ונמצא  למכור  מועילה  המכירה  אין  ושמא  יפה  יבטל  לא   (דשמא 
 

 "ג | ה'תשעמצורע   -תזריע  גליון קל"ז | פר
 ' קהילת ))חניכי הישיבות))- רמות ב
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דאף  י"ל  התורה  ציוי  בכלל  דהוא  בבית 
בכה"גדאין רגילות להשתמש בו אכתי חייב 

 במעקה.  
בגר"ז   ס"א]אולם  ונפש  הגוף  שמירת  הביא   [הל' 

לגג שאין רגילות  ראיה מדינא דבית הבקר 
מצות עשה לעשות אדם   -להשתמש בו וז"ל  

מעקה   ועשית  שנאמר  לגגו  גגך, למעקה 
ובית  בהכנ"ס  אבל  דירה  בית  שיהיה  והוא 
והתבן  הבקר  ובית  האוצר  ובית  המדרש 
על  להשתמש  כלל  רגילות  שאין  פטורים, 

 גגיהם, ולכן גגין שלנו פטורים.
בגג  דוקא  איירי  דהגר"ז  דאפשר  אלא 
רגילות  דאין  בשיפוע  עשוי  שהיה  שלהם 

השולחן להש הערוך  וכמ"ש  כלל.  בו   תמש 
ס"ה]   תכ"ז  בגגין נ  –[סי'  מעקה  דחיוב  ראה 

היו  ולא  שוין  שהיו  שלהם  בגגין  אלא  אינו 
גגין  אבל  לתשמיש,  הגג  להם  והיה  בשיפוע 
שלנו שהן משופעין וא"א להשתמש בהן אין 
ישר  בגג  אבל  עכ"ל.  מעקה.  חיוב  בהן 
אין  דהוא  אף  ע"ג,  להשתמש  דאפשר 

י בו,  דחייב משתמש  לגר"ז  ס"ל  דשפיר  "ל 
 במעקה.

הגר דמלשון  מפני "איברא  דטעמו  נראה  ז 
בנידון  וא"כ  בגג,  להשתמש  רגילות  דאין 
דידןנמי, רובא דאינישי אין משתמשים בגג 

 הבנין כמו שהוא ללא הכנה הראויה לכך.
תמימה   בתורה  ע"ה] ועי'  ס"ק  ח'  כ"ב   [דברים 

רק   -דכת' הוא  מעקה  עשיית  מצות  דעיקר 
ולכך בבתי ישרים  הגגות  ששם  שבא"י  ם 

שמישם כמו בפנים תרגילים לעשות שם כל  
יש  זה  ומפני  בו בקביעות,  ותשמישם  בבית 
משא"כ  מעקה,  חיוב  יש  ולכן  נפילה  חשש 
עולים  רחוק  במקרה  שרק  שלנו  בגגים 
נזהרים  פעם  ובאותו  קלה  לשעה  עליהם 
מעקה  חיוב  דין  אצלנו  אין  לכן  יפלו,  שלא 

מ  ואף  ע"כ.  דטעם בכלל.  משמע  לשונו 
בג להשתמש  רגילות  דאין  מפני  , ג הפטור 

 ולא מפני דא"א להשתמש בו.
המצות   בספר  שיק  במהר"ם  [מצוה אולם 

כת' דנ"ל דמצות מעקה הוא   תקמז ל"ת שכ"ד]
להשתמש  רוצה  אינו  אם  דאפי'  אופן,  בכל 
מעקה  שיעשה  עליו  מצוה  אפ"ה  הגג,  על 

 לגגו.
חול המועד  והנה בבה"ל   גבי   סי' תק"מ]ריש    -[הל' 

 ה מ"ש המחבר "וכן אם עשה מעקה לגג בונ
כתב   הדיוט",  מעשה  בחידושי   -אותו  עי' 

דלא  בגג  מיירי  דמתני'  שכתב  הריטב"א 
אלא  במעקה,  חייב  שאינו  בו  להלוך  רגילי 
דאי  שמירה,  לעשות  רוצה  בעצמו  שהוא 
כדרכו  יעשה  לא  למה  מעקה  מצות  משום 

לא ע"ש. אולם שארי הפוסקים סתמו בזה ו
 חילקו. עכ"ל.

די ההיא  מדבריו  שמענו  אורחיא  א נואגב 
רגילות  דאין  דגג  פשוט  כדבר  דס"ל  דנ"ד, 

 להלוך בו אינו חייב במעקה.
בריטב"א   דהמעיין  ט:  (ובפרט  ויש   -[מו"ק 

יא.] בדף  שהוא  לא   דפוסים  דהריטב"א  יראה 
כתב להדיא טעם הפטור, דז"ל שם: ועושין 

ר למצות ולא סוף דב  –מעקה לגג ולמרפסת  
מעקה דהא מרפסת פטורה מן המעקה וכו', 

שאמרו בירושלמי על משנתנו תני גג ג'   ועוד
שאינו  בגג  מתני'  ודאי  אלא  י',  ומרפסת 
משום  לעשות  רוצה  אלא  במעקה,  חייב 
רגילי  דלא  ולגג  בשנוי,  עושה  ולפי'  שימור, 

 ביה סגי בג', ומרפסת דרגילי בה צריך י'.
הגג   אמאי  פי'  ולא  סתם  חייב הנה  אינו 

 במעקה, אלא דהבה"ל פי' דבריו דהיינו בגג 
ומבואר  בו.  להלוך  רגילות  שאין 
רגילות  שאין  דגג  פשוט  דס"ללבה"לכדבר 

 להלוך בו פטור ממעקה).
החזו"א א']    וכ"כ  ס"ק  י"ח  סי'  ליקוטים   –[חו"מ 

מן  פטור  משתמשין  שאין  גג  דכל  דנראה 
בבה"ל  תק"מ  סי'  במ"ב  וכמ"ש  המעקה, 

 ם הריטב"א.ד"ה וכן בש
הבה"ל   דברי  להעיר  דכתב  מיהו   –(אלא 

משום ט ברי הפטור  טעם  כתב  לא  ב"א 
דאיירי בגג דלא רגילי להלוך בו, אלא כתב 
פי'  ולא  המעקה  מן  הפטור  בגג  דאיירי 
בירושלמי  אהאדאיתא  אלא  הפטור,  סיבת 
דגג עושה ג' טפחים ומרפסת י' טפחים כתב 
וסגיבג"ט,  להלוך  רגילי  לא  דבגג  משום 

לעומת ו להלוך  רגילי  לא  גג  דכל  היינו 
פ  וסיבת  משום שאין טמרפסת,  י"ל  הגג  ור 

       
      

        
        
      

    
       

         
         

      
     
      
       

       
        

        
     

         
      
     

 
 
 

      

 פניני מוסר
 (א) ההכנה לשבת -קדש  תעניני שב

השבת יום  את  לזכור  "זכור   -  המצוה 
פתרונו,   וכן  לקדשו...  השבת  יום  את 
השבת,   יום  את  תמיד  לזכור  לב  תנו 
שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהא מזמינו  

שהק' לשבת".     מה  רמב"ן  ועי'  ח.  כ,  שמות  (רש"י 
 עליו) 

הפשט אמרו, שהיא מצוה "וע  - ל דרך 
השבת שלא    תשנזכור תמיד בכל יום א

נשכחהו ולא יתחלף לנו בשאר הימים,  
מעשה  יזכור  תמיד  אותו  בזכרנו  כי 
שיש   עת  בכל  ונודה  עת,  בכל  בראשית 
באות   אותנו  צוה  והוא  בורא,  לעולם 
ביני   היא  אות  "כי  שאמר  כמו  הזה 

גדול באמונת הא  וזה עיקר  -וביניכם" 
 מב"ן שם) (רל". 

 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
 

דמ"מ אין להורות כן לרבים שלא יבואו לערער על   שם)(הגרשז"א זצ"ל  ודעת  .  (ח"ג פ"ט אות א)ר לציון  באו, וכן פסק  על איסור תורה)עובר  
 ].  (על ס"ק ג)  המחצה"שדלכת' אין למכור לכותים אם החמץ הוא בבית ישראל אא"כ במקום דרוב המשא ומתן ביי"ש. והביאו   (שם אות ז) בא"ר [עי' המכירה 

 ., ודו"ק(שם אות ה)באור לציון  עלה. וכן פסק    ינןדאף למחמירים רק משום קנסא את   חר הפסח קיל טפיממי שכבר מכר לא  אולם לקנות
מבואר  אף  [ומ"מ   בתערובת  אבל  בעין,  היינו בחמץ  כהגר"א  קא)  במ"בהמחמירים  ס"ק  תמז  שעבר    (סי'  חמץ  מותר,  שאפילו  הפסח  עליו 
ראוי לאכילת  חמץ שאינו  ו  ה קשונ   ץחמ  לענין)  וסע' ט  (סי' תמב סע' ד  בשו"ע  עוד  י' . ועלענין חמץ שעבר עליו הפסח והתערב  (ס"ק קה)ועיי"ש  

   ]. , ואכמ"לאם מותרים עליהם הפסח  וכלב שעבר
 -מסקנא דדינא-

מ"מ יש מקום ליר"ש להחמיר שלא למכור חמץ בעין בערב פסח  שאף לכתחלה, אלא    מועילה מעיקר הדין מכירת חמץ  העולה לדינא,  
 חר הפסח קיל טפי. א ר לאולם לקנות ממי שכבר מכ חמץ מרובה כגון סחורה. שיש בפרט במקום 

 

 האם מותר להכין סלט ביצים במיונז בשבת 
מא בשבת  חת  האסורות  מלאכות  וש  היאל"ט  "לש".  מלאכה ומלאכת  צד:)ברש"י  מבואר    זו  רש  קלד.)  ובר"ח   (זבחים  איד  (שבת  חוד היא 

 (סי' שכא ס"ק כט).   בתהל"ד "כ. וכפכים לעיסה כגון קמח ומים הנה  ,חלקים נפרדים לגוש אחד
דעת רבי יוסי בר' יהודה דאינו    ואילו בגדרי מלאכה זו, דעת רבי דהנותן מים בקמח לחוד חייב.  (יח.)    בש"ס שבת ו התנאים  נחלק  הנה ו

בנתינת המים בתוך הקמח    דאיכא איסור דרבנן  (שבת פ"ח הט"ז)  משנה  המגידומ"מ אף לדעת ריב"י כתב    .חייב עד שיערבב ויגבל העיסה 
דמסופק מאד אם לרבי אינו חייב מה"ת עד שיערב עכ"פ כדרך שעושים קודם הגיבול, או    (ח"ג סי' נ אות ד) בשבט הלוי . ועי' (סי' שכד על סע' ג ד"ה אין) הלכה  אורהביפסק המגיד משנה [וכ

 .  משמעות הש"ס והפוסקים לכאו', ע"כ]מים בקמח לבד חייב בלי שום תערובת גם קודם הגיבול והכי הוא ה דבנתינת
כן   שם)  ו האמוראים  קנחלוכמו  חייב עד שיגבל בין בדבר שהוא "בר דבביאור פלוגתת התנאים הנ"ל,  (שבת  יוסף לריב"י אינו  לדעת רב 

עד שיגבל אבל במידי ואביי ס"ל דדוקא במידי שהוא בר גיבול ס"ל לריב"י דאינו חייב    ,גיבול" כקמח ובין בדבר ש"אינו בר גיבול" כאפר
פירושו שהדרך להשתמש   גב"ד(שבת קנה:)  בתוס' רי"דועי'  .(קנה:)  בשבת[ועי' עוד  בר אף בנתינת מים בלבדודע שאינו בר גיבול מודה ריב"י

בלילה רכה  בל  . וכ"ז לענין בלילה עבה א'דהוא דבר המתערב היטב ונעשה לגוש א  'כת  (פיה"מ אהלות פ"ב מ"ב)  והרמב"םבו הוא ע"י גיבולו.  
  חזו"א נוזלי לגמרי, עי'    אינו. ובלילה רכה היינו כל שנשפך מכלי לכלי אע"פ שהוא קרוש ו(קנו.)  תבש '  עי אין בה אלא איסור דרבנן לכו"ע  

 .  ](ב"ר אות לו) ושביתת השבת  (סי' נח ס"ק ט)
פ"ח הט"ז(  הרמב"םדדעת    ) שם(  משנה   במגיד כתב  וכבר     אףו   , י וכרב יוסף דבכל גוונא אינו חייב עד שיגבלריב"כ  דהלכה ופכ"א הל"ד)    שבת 

דבר שהוא בר גיבול, אבל בדבר שאינו בר גיבול ליכא אלא איסור מדרבנן גזרה שמא יבוא לגבל בדבר שהוא בר באינו חייב אלא  שיגבל  כ
(פכ"ד   הרא"ש,  ברי"ף)  ז:ס(  ףהרי"אבל נתינת המים מותרת). וכן פסקו כריב"י    דדוקא הגיבול אסור מדרבנן  (שם)  בביאור הלכה(וכת'    (סי' שכא ס"ק נ)  המ"ב  כתב נמי  "ממוכה[גיבול  

ג) נט)בשער הציון    ועוד. ועי'  סי'  ברי"ף)הרי"ף  דדעת    (שם)  ובביאור הלכה  (שם אות  יח.  וקיטמא)    ורש"י  (ביצה  ד"ה  לב:  כהרמב"ם הנ"ל דבדבר שאינו בר גיבול ליכא איסור תורה אף  (ביצה 
 דדעת רוב הפוסקים כריב"י]. (ס"ק נ)  במ"ב  עי'כתב דאין הכרח לפרש כן. ו (סי' נו ס"ק ג) זו"אהחכשיגבלנו. אולם 

נקט נמי כריב"י דאינו חייב עד שיגבל, אבל מאידך הכריע כאביי דס"ל דמודה ריב"י בדבר שאינו בר גיבול דחייב  (פ"ח הט"ז)    והראב"ד
(כלל יט אות א)  הנשמת אדם  . אולם  (שבת שם ד"ה אבל)  לתוס'ו ס"ל  ברא זסוכ  .(שם)  "ה בביא, וכן פסק  (סי' שכא אות ס)   ה"צבשעו  (סי' שכד)  בב"יה  י[כן פירש אליב  .בעירוב מים לחוד

ג)  והחזו"א  ס"ק  נד  דברי הראב"ד באופן אחר  (סי'  ודלא כאביי  ,פירשו  יוסף  ס"ל כרב  לכו"ע    ,והיינו דלעולם  חייב  בו  גיבל  גיבול אם  בר  ודלא כהבנת  אלא דלדעתו דבר שאינו 
 . הרמב"ם הנ"ל]

עמ' קלד.)  היראיםוכן דעת  .  דחייב אף בנתינת המים בקמח לחוד  לפסוק כרבירכ)  י'  ס(  ההספר התרומ אבל דעת   סה)  הסמ"ג  (סי' רעד  ,  (ל"ת 
   .(סי' נג) והתרוה"ד (פכ"א הל"ד אות ט ופכ"ב אות מ) הגמ"י, (מצוה רפב) הסמ"ק 

 ברמ"א  וכן הוא,  פסק כדעת ספר התרומה א)    תאו  (סי' שכד  בדרכי משההרמב"ם הנ"ל ודעימיה. אבל    כדעת  סע' טז)  כא(סי' ש   השו"עהכרעת  ו
  המ"ב כתב דנוהגים להחמיר בזה. וכ"כ   (סי' שכד אות ג) והגר"זדיש להחמיר כהספר התרומה משום דהוי מידי דאו'. (כלל יט אות א)  החיי אדם[וכ"כ   ג) (סי' שכא סע' טו וסי' שכד סע'

דהיכן דא"א להכין מער"ש סמכינן על דעת ריב"י (אלא דצריכין ליזהר שלא לערב בכף בכח  (סי' שכא ס"ק סח ושעה"צ אות פד) בבמ"דהמנהג להחמיר כהתרומה. ומ"מ עי'  שכד ס"ק יא)(סי' 
סמך על   )יןכשכותש ס"ק ח ד"ה  (סי' נח החזו"א (דהוא שינוי המועיל אף לרבי). וכן דהרי אף לדעת ריב"י אינו מותר לכת' אלא ע"י שינוי) וטוב להחמיר ג"כ שיתן החומץ ואח"כ המאכל

 דעת רוב הפוסקים דס"ל ריב"י כשמכין מאכל לתינוק].
דהרי נדבקים לגוף    ,בשמן או מיונז וכדו' בשבת משום איסור לישה   (או עם כבד וכדו')עתה י"ל דאסור להכין כדרכו סלט ביצים עם בצל  מ

יערב, מ"מ בשעת הגיבול עובר על איסור שעד    לכו"ע  ין בזה איסורבגוונא שנותן על הביצים והבצל וכו' דבר עב כמיונז אא'. ואע"פ ד
"א פ"ו  (אורחות שבת ח  הגרשז"א זצ"לושו"מ שכן דעת    .(הקדמה למלאכת לש ס"ק ו)בשביתת השבת  [דעד כאן לא מצאנו דלרבי איכא איסור אלא בדבר נוזלי. וכן מבואר  לישה בשבת  

 . בואר דבכה"ג איכא משום איסור ח"ש]מ (סי' שכא מ"ז ס"ק יב) שבפמ"ג. אלא הגה מו)
דלא רק מלאכת בורר מותרת סמוך לסעודה אלא  (ח"ד סי' עה)    מהרשב"א ואף בגוונא שעושה כן סמוך לסעודה יש לאסור כי אע"פ דמשמע 

דעיסה   הגרשז"א זצ"לבשם  )  (פ"ח הגה י  בשש"כ[ועי'    (שם ס"ק סו)  המ"ב  וכן פסק,  סתם לאסור בזה   (סי' שכא ס"ק כד)  המ"א אף מלאכת לש שריא, מ"מ  
. ועי' עוד חילוק (לש ס"ק ל אות כג)באגלי טל  אשר רגילים להכינה רק בסמוך לאכילה אפשר דשרי דהוי תיקון אוכלא בעלמא. ולענין הטעם לחלק בין מלאכת בורר למלאכת לש, עי' 

 ]. צ"להגרשז"א ז בשם  (שם) בשש"כ
מו ע"י  וכו'  הביצים  את  ומדבק  דאינו מערב  שמצינו    , מ"מ אסור  , יםאע"פ  שיט)  במ"א כמו  וכת'    (ססי'  לדבש.  מים  בין  בזה  חילוק  דאין 

 דלאו דוקא דבש אלא אף בשומן אווז וכיו"ב איכא איסור כיון דלש ונדבק.  (סי' שכא מ"ז ס"ק יב) הפמ"ג
ומשקה לא נקרא רק    , ייך לישה יצא לפקפק על דברי הפמ"ג דדוקא במשקה שמה סי' קלט)  (האלף לך שלשהגר"ש קלוגר זצ"ל  אלא דשו"ר  

אבל לריב"י דאינו חייב אלא אם גיבל שחיבר את כל החלקים לגוש   ,דלדעת רבי חייב אף בנתינת מי פירות  'כת(מלאכת לש ס"ק יג)  ובאגלי טל  [  מז' משקים ולא שומן אווז
  ל דגם משום לש אינו חייב, ע"כ].ו"ד סי' שכ"ט] דאין מי פירות מחברין לחלה ולטב"י י"אחד, א"כ לדעת הפוסקים [טשו"ע י

נ)   המ"במיהו הכרעת   ס"ק  שכא  ולפ"ז    (סי'  (ואם  ערב הביצים עם מי בנ"ד אסור לכהפמ"ג דאף בשומן אווז איכא משום לישה.  וכדו'  ונז 
 מערב ע"י שמן זית שהוא מז' משקים לכו"ע אסור).  

יו יד  באגלי טל מצינו  ד  , "ל דאיכא צד היתר בנ"ד דהרי ביצים אינם גידולי קרקעמ"מ אכתי  אותיות  ל  לש ס"ק  שכתב דלפי רבי    טו)-(מלאכת 
יוצא דמלאכה זו היא אף בדברים    ,דמלאכת לש עיקרה בנתינת מים בקמח לחוד (והמלאכה היא במים כמו בקמח)(דכוותיה החמיר הרמ"א)  
דאין המלאכה רק    (דכוותיה פסק השו"ע)  עת ריב"יינו גדולי קרקע ומיד בנתינתו על הקמח חייב. אולם לדדהרי מים א  ,שאינם גדולי קרקע

, וא"כ לא ישתנה מלאכה זו משאר מלאכות שבפת (כגון טוחן) שלא חייבים עליהם  [עיי"ש ס"ק ט' אות י"ז]בקמח שנתחבר להיות גוש אחד  
אכתי יש    ,המחמיר כרבי  לדעת הנוהגים כהרמ"אאלא ד  .כריב"י  קדעת השו"ע הפוסאלא בגידולי קרקע, ע"כ. ולפ"ז מצינו היתר לפי  

 להחמיר בדבר. 
כמ"ש השו"ע סי' שכ"א סע' י'    , שפסק דלכו"ע בביצים לא שייך גיבול כיון דלא הוי גידולי קרקע(שם)  להגר"ש קלוגר זצ"ל  אולם מצינו  

[ואף להסוברים יסה  בצלים דק דק עם השומן עד שנעשו כעין עביצים ולערבב  וע"כ כתב דאין איסור בשבת    , והמ"א שם לענין מלאכת טוחן
היינו רק מכח    ,מ"מ ביצים דהוי גדולי גדולין ודאי אין בו לישה, ע"כ. ועי' עוד שם שכת' דאע"פ דיש מחמירים בדבר שאינו בר גיבול כנ"ל  ,דבבשר שייך לישה דהוי גדולי קרקע

אם עושה דבר זה לבדו אז חזינן דאחשביה לזה, אבל אם היו ב' דברים יחד לא ונעשה בר גיבול, וא"כ אחשביה לא שייך רק    יה למעשיו דכיון שהוא לש אותו אחשב  ,אחשביה 
 . (שם אות יא) בביאור הגר"א ועי'  .שייך אחשביה דמאן אמר דכוונתו לזה דלמא לזה, עיי"ש]

, וכן פסק  "פ מדרבנן][והאיסור הוא עכא אף בדברים שאינם גידולי קרקע  וה ה מצדד דאיסור ליש  (סי' שכא ס"ק כ וסס"ק כה)  שהתהלה לדודאלא  
ולא דמי  אע"פ שאינו בכלל גידולי קרקע,  (יח.)דהרי עפר יש בו משום לישה כדאיתא בשבת  ,(או"ח ח"ד סי' עד מלאכת לש אות יג) האג"מלמעשה 

ית, ע"כ.  [ועפ"ז כת' דה"ה דאיכא משום לש באבקה כימ  ד סי' לב)(ח"  השבט הלוי  טוחן דהיא ממלאכות הקרקע משא"כ לישה. וכן הוכיח ל
 ].  (סי' שכא הגהב"י אות ו) השכנה"גוכן נראה מדברי 

כי בכה"ג הטחינה נוחה ואין שם מלאכה   ,דנקט דכמו שבישול מפקיע ממלאכת הטחינה   (סי' נח ס"ק ט ד"ה סימן שכא)להחזו"א  לא דמצינו  א
בתירוצו הא' דגם נקט דבנתינת מים בדבר מבושל אין זה חשיב כמו מלאכת לישה   א)ל סע' יד ד"ה שמע(סי' שכא בביאור הלכה [ועי' מבושל ה, כמו כן אין שם לישה על ה יעל

 .  ]לדעתו מותר בכה"ג דוקא "מעט מעט"אלא כמו תיקון אוכל בעלמא דדרך אכילתו בכך דאין זה מלאכה דאו', אלא ד
לעיל בהגה] ר ע"פ סברת הגרש"ק  אכתי יש להתי  ,ואע"פ שהבצלים אינם מבושלים  לות, מבושולפ"ז יש להתיר בנ"ד דהרי הביצים     [הובא 

 שהגרשז"א זצ"ל  ושו"מ.  [ואף להראב"ד הנ"ל אינו חייב אלא כשכולם אינם בר גיבול]דכל שאחד מהרכיבים אינו בר גיבול ליכא משום לש לכו"ע  
"מ הם רק כתבלין ונחשבים  וכתב דאע"פ דהשמן והבצל אינם מבושלים מ  ,צה מבושלת)(דהבילהיתר טעם זה    בנ"ד  צירף  (שש"כ פ"ח הגה צב)

מרכיבים שאינם מבושלים, אולם "קטשופ" עובר בישול מלא עם כל הרכיבים (ואין בו   בה  [ובלא"ה "במיונז" הביצים מפוסטרים אלא דיש  כתיקון אוכל בעלמא, ע"כ
 ]. )50(שנת תשע"ג עמ'  העדה החרדית -במדריך הכשרות  משום חשש בישול בשבת), כ"כ 

 , יש להחמיר  ואם מערב במיונז י"ל דאינו בכלל משקה ושרי)  , לים, והם מבוש(אין הביצים גידולי קרקעהצדדים הנ"ל  הנה אע"פ דבכל  ו
נהגן של ישראל תורה". ומ"מ שם שכת' לענין מנהג זה ד"מ  הגרש"ק  [ועי' בדברימ"מ בצירופם יחד מצינו יישוב לנוהגים להקל בהכנת מאכל זה בשבת  

לא לגרור אותם  יש להיזהר    "כסעודה משום בורר (עי' שו"ע ססי' שי"ט סע' א' וברמ"א ססי' שכ"א). וכמליזהר לקלוף הביצים והבצלים סמוך  אכתי יש לה  ה בהכנת סלט ז
ה אין מוחין בידו (עי'  מ"מ העושה כן סמוך לסעודודק דק גם לפני הסעודה,    תואו  זהר שלא לחתוךיבכלי מיוחד לטחינה (עי' שו"ע ססי' שכ"א סע' י' ובמ"ב שם). בבצל יש לה

 . במ"ב סי' שכ"א ס"ק מ"ה)]
כה)ובתהל"ד   (וזה אף בבלילה עבה     מקרי "מעט מעט" דמותרי"ל ד  ,טעם אחר להתיר, דכיון שמכינים לצורך אותה סעודה כתב    (ס"ק 

שכת' דשיעור זה (דמעט מעט) לא  (שם סס"ק נד)    במ"ב  עוד  עי'. ו שהביא חולקים ע"ז  לח)(סי' פ אות    במנחת שבתעי'  ו  .לשטתו שם בס"ק כ"ב
וצירף עוד סברא חדשה דכיון שרוצים רק    ,הביא דבריו  (שם)  והגרשז"א זצ"ל  .)דאפי' יש בו כשיעור גרוגרת שרי  'ביארו הפוסקים, ונר

   .]ו) (חי"א סי' לו אות בצי"א  ל סברא זו [ועי' מש"כ ע מה"תלערבב ומקפידים שלא יתהוו ממש לגוש א' אין זה בכלל בלילה עבה 
לעיל  בשבת ע"י שינוי המבואר בסימן שכ"א סע' ט"ז    ו או עכ"פ לעשות  ,"ימבעו  ה מ"מ לכתחלה עדיף להכין סלט ז עי'  בנתינה  [ולענין שינוי 

 .  וכנ"ל]ומ"מ עדיף לשנות  ,מער"ש ליכא חיוב לשנות בנתינה ותאם הסלט מתקלקל אם מכינים או "כשביונז וכדו' מדברים עבים, ליכא לישה בנתינה. וכמ
דכל שלא חותכים את הירק וכדו' דק    (סי' שכא סס"ק יב)  הט"זאבל בלא"ה יש להתיר ע"פ    ,וכ"ז בגוונא שחתיכות הביצים נחתכו דק דק

(חוט שני ח"א    הגרנ"ק שליט"א וכ"כ  ,  ס"ק סח)(  המ"בוכוותיה פסק    .דבכה"ג לא חשיב חיבור למהוי שם לישה עליה   ,דק אין בו בכלל לישה 
 .)שרינחתך דק דק   (ולא הביצה)י"ל דה"ה אם הבצל   , ולפי סברת הגרשז"א הנ"ל דהבצל בא רק לתת טעם וכו'(. ב עמ' קיא) פי"ג ס"ק
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