
 

האם מותר לדבר בין תפילת 
 י"ח לנפילת אפים

אימא שלום דביתהו דר"א ]נט:[ איתא בב"מ 
מעשה ואילך אחתיה דר"ג הוי, מההוא 

, לא הוה שבקה )דנידוהו רבנן לר"א בן הורקנוס(
ליה לר"א למיפל על אפיה, ההוא יומא ריש 
ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא וחסר, איכא 
דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה 
ריפתא, אשכחתיה דנפל על אפיה, אמרה ליה 
קום קטלית לאחי, אדהכי נפק שיפורא מבית 

 ר"ג דשכיב.   
תמיהה מילתא האיך  - וכתב שם הריטב"א

אפשר שלא תזוז ממנו כל היום, ומכאן מביא 
ראיה רבינו שאסור להפסיק בשיחה ובדברים 
אחרים שאינם של תפילה בין תפלה לנפילת 

 אפים. 
וכתבו תלמידי  -]או"ח סי' קל"א[ וז"ל הב"י 

הרשב"א בהזהב גבי עובדא דר"א בן 
מכאן שאין  הורקנוס, היה מדקדק רבינו ז"ל

לדבר בין תפילה לתחינה, והיינו דאמרינן כל 
יומא לא הוה שבקה ליה למיפל על אפיה, וכי 
תעלה על דעתך שלא היתה זזה ממנו שעה 
אחת, אלא שהיתה מפסקת מכוונת תפילתו 
להפסיקו בשאר דברים, ושוב אם היה נופל 
על פניו לא היתה תפילתו כל כך נשמעת, 

 ק ע"כ. אלמא דאינו בדין להפסי
]צרור וכ"כ מהר"י אבוהב ז"ל בשם צרורות 

דמהאי עובדא שמעינן שאין החיים עמ' י"ח[ 
להפסיק בין תחינה לתפילה. וכ"כ האורחות 
חיים בשם הגאונים שאין לדבר בין תפילה 
לתחינה, דכולה כעין תפילה אריכתא היא. 

]שער התפילה דרך ג' נתיב וכ"כ בספר אוהל מועד 

   . עכ"ל הב"י.ב'[
אין לדבר  -]קל"א ס"א[ וכן פסק לדינא בשו"ע 
 בין תפלה לנפילת אפים.

צ"ע דלפעמים  -כתב ]שם ס"ק א'[ אולם במג"א 
מפסיקין בתחינות כגון אל רחום וצריך ליזהר 
שלא להפסיק בדיבור. מיהו בסי' נ"א ס"ד 
משמע דאין קפידא כ"כ, וכן משמע בב"י 
בשם תלמידי הרשב"א, דדוקא כשמפסיק 

וסק לדבר דברים אחרים אסור, אבל שיחה וע
בעלמא לית לן בה, וכן משמע סי' קכ"ד ס"ד 
דדוקא משום חזרת הש"ץ יש לשתוק, הא 
לאו הכי אין איסור. ויש לדחות, ומ"מ נ"ל 

 מ"ש. עכ"ל.
ומ"ש להקשות מהא דמפסיקין בתחינות כגון 
אל רחום, יש ליישב דמ"ש תלמידי הרשב"א 

תפלה לתחינה,  דאין להפסיק בדיבור בין
היינו בדברים שאינם של תפילה, וכמבואר 
בריטב"א שכתב "שאסור להפסיק בשיחה 
ובדברים אחרים שאינם של תפילה", דמשמע 

 דבדברים של תפילה אין קפידא להפסיק.
ומ"ש דבסי' נ"א ס"ד משמע דאין קפידא 
כ"כ, ר"ל דמדכתב שם השו"ע דצריך ליזהר 

שאמר עד מלהפסיק בדיבור משמתחיל ברוך 
סוף י"ח, משמע דאחר י"ח שרי לדבר. ומ"ש 
דכן משמע בב"י בשם תלמידי ר"ל שכתבו 
דהיתה מכוונת להפסיקו לשאר דברים, 
ומשמע דבהפסקה בשיחה בעלמא אין 
קפידא. ומ"ש בסי' קכ"ד ס"ד ר"ל דמדכתב 
שם השו"ע דיש לשתוק בחזרת הש"ץ ולענות 
אמן כיון שאם אין ט' מכוונים לברכותיו 

רוב להיות ברכותיו לבטלה, משמע דרק ק
מחמת חזרת הש"ץ אסור לדבר, אבל מחמת 

 שמפסיק בין תפלה לתחינה אין קפידא. 
ומ"ש דיש לדחות ביאר המחה"ש דמלשון 
תלמידי הרשב"א אין ראיה כ"כ, והאי דסימן 
נ"א וקכ"ד י"ל דנקט השו"ע מילתא 
דפסיקתא, דהא יש ימים שאין נופלים על 

ימים שנופלים על פניהם אה"נ פניהם )אבל ב
דאסור לדבר אחר י"ח מחמת דאין להפסיק 

 בין התפלה לנפ"א(.
אלא דמ"מ למעשה נ"ל למג"א כמו שכתב 
דשיחה בעלמא לית לן בה. והביא דבריו 

]שם . וכ"כ הגר"ז ]סי' קל"א ס"ק א'[באליה רבא 

ומ"מ אין צריך ליזהר אלא מלהפסיק  - ס"א[
שיחה מועטה  בדברים אחרים לגמרי, אבל

  אין לחוש.
ומשמע  -כתב ]משב"ז ס"ק א'[ איברא דבפמ"ג 

לי דלאו דוקא בנפילת אפים, אלא אפי' יחיד 
בביתו )שאינו נופל על פניו( אין להפסיק בין 
תפילת לתחינה, וכ"כ הב"י  הלשון שאין 
לדבר בין תפלה לתחינה, ומסתברא וודאי 
דבר הרשות אסור, הא אמן יהא שמיה רבא 

אמן של ברכות עונה, דהרי מפסיקין בשני או 
 וחמישי והוא רחום.   

]הל' נשיאת כפים כלל וכן סתם לדינא בחיי אדם 

אסור לדבר בין תפילת י"ח לנפילת  - ל"ב סל"ג[
 –]סי' כ"ב ס"א[ אפים. וכן סתם בקיצור שו"ע 

 ואין לדבר שיחת חולין בין י"ח לתחנון.

  בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 כיתוב ושיש עלי בגד בשבתלסגור האם מותר 
 ']וכת י(-)שבת פי"א ה"ט הרמב"םוכן פסק  .)קג.( שבתש"ס ב מבוארכ ,בין משם אחד בין משתי שמות חייב בשבתכותב שתי אותיות ה

 שם) המ"במ משמעוכן  ,)סי' שמ אות כד( ערוה"שה ן פסק. וכ"גג"כונה כגון  שם א', ר"ל שיש להםאלא כשהן  על ב' אותיות שאינו חייב הרמב"םמ' נרש )שם( במגיד משנה

ן לכתוב וומשמעות, אלא במתכ הדע"כ לא מצרכינן שיהיבזה על הרמב"ם וס"ל  םשרש"י ורי"ו ורע"ב חולקי סעי' ד ד"ה במשקין( שם על) בביאור הלכהאלא דעי'  ,ס"ק כב(
  .[רק מקצתה 'מתחילה תיבה גדולה ולא כת

 האו"ז ע"פ פסק ו סעי' יא()סי' ש רמ"אהאולם . דחייב חטאת (שם) הרמב"םודעת  .סוריאאיכא  בכל לשוןשם דאף  בשבת מבואר עודו
רוב הראשונים ד ד"ה בכתב שלהם( סי' שו) הלכה ביאורב' עיאלא ד. ו( ק")סי' שמ ס "אבמובא ה בהגמי"יוכ"כ  .סור דרבנןיא דאין בזה אלא

 ס"ל כהרמב"ם. 
 עושיםתולדת כותב, כיצד הרושם רשמים וצורות בכותל וכיוצא בהן כדרך שהציירין  חייב משום רושםהדאף  (ז"י)שם ה רמב"םהוכתב 

והרושם קו כת'  .)מה"ת סי' תקמה( ובא"א )מלאכת כותב( בכלכלת השבת]ועי'  .דאפי' ע"י חותמת חייב )סי' רפ( ברוקחועי'  ע"כ. הרי זה חייב משום כותב,
 .דאינו עובר אלא על איסור דרבנן[ס"ק כד(  )שם במ"ב

הוא פטור, וכן  בלא"העל דבר שמתקיים הכתב עליו, אבל ו ,המתקייםאין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר מ"מ דהט"ו( שם )וכתב עוד 
  .)סי' שמ ס"ק כב( המ"ב וכן פסק מוחק.לענין 

בשבת כמבואר יבה זו היא כדרכה ת"כ הוא איטר יד דאצלו כאא מדרבנן אסורמ"מ פטור, אבל וכדו' ביד שמאל  ,במרפקוהכותב ו
דוקא ד 'כת )סי' רט אות ט( האבנ"ז. אולם ביד שמאל פטור מוחק"ה דהאפשר דהד יא( סוף אותסי' שמ ) א"רבועי'  .)שם הי"ד(ברמב"ם ו )שם(

 הכא נמי מוחק בשמאל. ,אי חייבהכותב שאינו יכול לכתוב בטוב בשמאל פטור. אבל רשימה שיכול לעשות בשמאל כמו בימין וד
 .כתב דהפוסקים נוטים לאסור בזה (ד"ה הל' יד )ח"ט סי' צא ובשבט הלוי משמע דס"ל כהא"ר. )כלל לז סוף אות ב( ובנשמת אדם

 דמוחקליכא דאו' מוחק דמשום  אע"פ ,רבינו מאיר על עוגות שכותבים עליהם אותיות ותיבות בשם (שבת פ"ז סי' שסט) המרדכי כתבו
מצווין להפרישו היכא דלא  "דבתינוק אין לחוש דקטן אוכל נבלות אין במ"מ ו ,איכא מיהא איסורא דרבנןמ"מ  ,בעינן לכתוב "מע

 .)שם סע' ג( הרמ"אוכן פסק  ,)סי' שמ( הב"י. והביאו עכ"ל ,ספינן ליה בידים
 ,בזהה"ה דדבאיסור דרבנן פס"ר שרי  ד ס"ק ה()סי' שידלא מבעיא לדעת התרוה"ד המובא במ"א תמה ע"ז ש )שם( מ"רדגבאלא דעי' 

כ"ש אם אינו שובר בידו רק בפיו  ,אלא אפי' להמ"א דפליג שם הרי היכא דאינו מתכווין ומקלקל ועושה כלאחר יד גם הוא מודה דשרי
התינוק לסגולה  להמהר"ם שאסר היינו כי היו רגילים לכתוב בכוונה שיאכהמרדכי בשם דרך אכילה. ולכן נ"ל היתר גמור בזה, ו

 להתחכם.
שהכתיבה כאבל  ,דוקא כשכותבין על העוגות אותיות מדבר אחרדדברי המהר"ם הם  ע"פ המ"א (טו ס"קסי' שמ ) במ"ב כתב הלמעשו

וממילא לא שייך בזה מחיקה. וכן אם כתב האותיות בדבש המעורב  ,דאין שם כתיבה עליה, שריהיא מהעוגה עצמה בדפוס או בידים 
 .ע"כ ,יש להתיר כדעת הדגמ"ר וכשאינו שובר במקום האותיות בידו רק בפיו דרך אכילה .אר מי פירות ג"כ אין להחמירבמים או ש

אותיות חקוקות  לביןן לחם בצורת אות דשרי, לחלק ביבשם החזו"א  )אורחות שבת פט"ו הגה לו( שליט"א ק"נהגרו הגרח"ק דעת. ומש"כ בזה )סי' סא ס"ק א(בחזו"א עי' ]ו
)פי"א ועיי"ש . דלקמן בין זה לנידוןחילק כי כל אות עומדת בנפרד, ו בין ב' אותיות לית לן בה הדבהפרד  הגרשז"א זצ"ל בשם פ"ט הגה נא() בשש"כועי' עוד . יש לאסורדת בפ

 .[ום מחיקת האותיותשואין לחוש מ פרוסה בשבתהאם חתך העוגה מבעו"י מותר להוציא ד  הגרשז"א זצ"לבשם אות ז מח( 
יש , ובבגדי קטנים( בפרט) בגדע"י סגירת ה יםהמתחבר יםכיתובאו  ציורים שיש עליהםשלובשים בגדים בימי החורף  דבר מצויהנה ו

 .משום איסור כתיבה ומחיקהדדלמא יש לחוש  האם מותר לפותחם ולסוגרם בשבתלעיין 
 (סי' קיט) בתשובההרמ"א עת דד שבו. בחודי הדפיםכבר נחלקו האחרונים אם מותר לפתוח ולסגור ספר שכתובות אותיות  באמתו

שבהקרבת  :(קד)מש"ס שבת לדבריו  ות. ועיי"ש שהביא ראיאין דרך מחיקה בכךומשום שעומד לפתוח ולנעול  להתיר מחמת שהספר
ים כבר אחת אם היו אלו ב' אותיות כתוב 'ואפידקריבה לא מקרי מחוסר מעשה כלל,  ,או הרחקת אותיות ליכא משום איסור כתיבה

ומבואר  ., עכ"לבציפורי ואחת בטבריה ומקרבן יחד לאו כלום עבד, וה"ה אם היו מקורבים והרחיקם לאו כלום עביד ולא מקרי מוחק
מבואר בט"ז עם לזה והט) ה"ה לשתי חצאי אותד. ומוכח וריחוק אותיות שכבר קיימות דאין משום כותב ומוחק בקירובמדבריו 

לא דמי לעוגה שכתובים ד )ד"ה וה"ה( רמ"אתשובת הבועיי"ש  .)סי' שמ ס"ק ו( במ"אבא והמ( נזסי' ) לויהר"ש המהמסברא וכ"כ  .(דלקמן
לחזור לקרבן אח"כ, אבל אם היה מפרידן זה מזה וחזר וקרבן  "אדהואיל ואכלן קא עביד מעשה דא ן,עליה אותיות דאסור לשובר

 ., ע"כד לנעול ולפתוח, דקריבתו והרחקתו לאו כלום הואא. וכ"ש בספר דעומידקריבה לאו מעשה ה ,אפשר דשרי
חלקי אות לבין קירוב  יות שלמותבין אות אין לחלקד 'וכת ,שם יה השניה שהביא הרמ"אינקט להיתר ע"פ הרא (ס"ק בשם ) ט"זה וכן

לא שייך לומר דמדרבנן מיהו ו .עד שיכתוב ב' אותיותאין בו חיוב שבת הרי ש ,מלאכת כותבהוי כחצי אות לענין אות א'  הריד ,חתא
דהתם הוה עכ"פ מקלקל כיון דאחר שנשתברו לא מועיל שם קירוב דא"א לעשות מהם חיבור א'  ,הנ"לאסור לדעת מהר"ם כעוגות 

בנשמת ו ., ע"כאבל כאן אין קלקול במה שמרחיקם ע"י הפתיחה וכ"ש שלא נתכוין אפי' לזה שיהיו האותיות נשברים ,אחר ששיברם
דטעמא משום דעשוי לפתוח ולנעול, עיקר טעמו משום  עיי"ש שכתב דמש"כו] .הסכים לסברת הרמ"א והט"ז לז אות ב( )כלל אדם

 [.דמחוסר קריבה לא כלום. ועוד נ"ל דמה שכתב דעשוי לפתוח ולנעול, כוונתו כיון שאינו מתקיים
יחה וסגירה וא"כ נמצא דהוי כדלת שאין בפתיחה תד לפכי הספר עומוהיינו  ,טעם אחרמשום  ולםא ,מי להתירכת' נ )ס"ק ו( והפרישה

א"ר הומ .ודחאהסברא זו הזכיר מדיליה כ (שם) מ"אהנשאולם  .אכתי אין לנו ראיה להתיר קירוב חצאי אותיות בשבת[ו לפי סברתו] וסגירתה איסור בונה
  .הרמ"א והט"ז וכן משמע מהמ"ב דלקמןתשובת הפרישה כ כוונתלעולם משמע ד )אות ח(

שהרי דעתו  ע"מ לכתוב מוחק דהוי בכללאותן הספרים אסור לפותחן בשבת ד ,לחלוק על דברי הרמ"א )סי' שמ אות ד( הלבוש דעתיהו מ
רי סי'  )או"ח באבנ"ז וביארע"כ. , חטאתוקרוב אני לומר שחייבים עליו , לסוגרן אסור משום כותבוכן , לחזור לסוגרו אחר שילמוד מתוכו

]ועיי"ש  ולהרמב"ם חייב. ים עליהלדעת רוב הפוסקים פטוררק קרוב לחטאת כי אין זה אלא מלאכה שא"צ לגופה ד הטעם שהואד אות ח(

 כדי בולכתו למחוק צריך דהא ,היא לגופה צריכה זו מלאכה דאדרבה 'כתא שם ש"רמה אלא דעי' בתשובתזה מלאכה שא"צ לגופה. באמת תמה עליו דש ,על הלבוש )שם( הט"זשעפ"ז יישב קושית 

 דאסור[. י"ל וכתיבה מחיקה דרך הוי דזה ומאחר, הספר ולנעול לפתוח
היכן אבל יות שלימות תבאואלא דעד כאן ליכא איסור  ,כתבו לדחות ראיות הרמ"א והט"זאות ג(  שם) אבנ"זהו)שם(  מאמר מרדכיוה

 ,דמסיק דמ"מ אין בזה איסור תורה אות טז() שם באבנ"ז 'ועי ודאי דאיכא איסור.חיבור של שתי חצאי אות  מה ע"יאות של דכותב
 ,חשיב אינו מתקיים )דדעתו לפתוח ולסגור את הספר( אינה מתקיימת מחמת דעתוש כיון דכל ,כיון שזה בכלל כתב שאינו מתקיים

דעתו שלא לקיימו דאלא לאכילה(  )אפילו הוא מאכל העומדעל דבר המתקיים שהכותב כתב ש (שם)בחזו"א  יןייעו מיהו] .אע"פ שמתקיים מחמת עצמותו, ע"כ
נקטו כסברת  (ות בז אנשמת אדם כלל לו ד אותח )כלל ל והחיי"א)א"א ס"ק ה(  הפמ"גאולם  ., ע"ככגון כותב בשבת בסוף היום ודעתו לשרוף את הכתב במוצאי שבת חייב

 [.ועי' עוד לקמן בשם החזו"א האבנ"ז דבכה,ג לא חשיב מתקיים.
 (ס"ק ז) הא"רודעת  .(נזסי' ) הר"ש לויכ"כ שו ,שנוהגין להתיר "גהנכבשם ההביא שוב ד , אלאלבושלאסור כ הסכים (שם) מ"אהלהלכה ו
הספרים לפתוח טוב לשבר העוגות בשמאלו וכן  ,שכת' דמ"מ כיון די"ל דמחיקה בשמאל הוי שלא כדרכה)סוף אות ג(  בא"ר]ועי'  דהמנהג להתיר בזה )אות ב( הגר"זו

כתיבה זו  "ממ ,בסגירה דמשום כותב 'אלא אפי ,דלא מבעיא בפתיחה ובשבירת העוגות דמשום מחיקה דין שמאל כמו ימין ,דחה דבריו )סי' רט אות ט( "זהאבנבכה"ג. אולם 
כן דעת שו הנ"למ"א עת הרהביא ד יז( ס"קסי' שמ ) במ"בו .לעיל[בזה מש"כ . ועי' , ע"כדהיינו סגירה יוכל לעשות בשמאל כמו בימין וחייב כמו הוצאה ורשימה

 התמיד דאין ב תונפתח תעשוי לנעול ולפתוח תמיד ליכא ביה משום מחיקה וכתיבה והוי כדלת הנסגרד וןכיד וטעמם ,הרבה אחרונים
הגרשז"א דעת מ"מ ]ו. כ", ע)כלל לח אות ד( בחיי"אכמבואר  משום בנין וסתירה וכן המנהג. ומ"מ נכון להחמיר כשיש לו ספר אחר

 .דבציורים חסרי משמעות אין נוהגים להחמיר[ פכ"ח הגה ח( )שש"כ זצ"ל
והמניח אבן ואין מבטלו  ,דשאני מלאכת בונה דעיקר שם בנין הוא קביעות ,תמה על סברא זו )סי' סא ס"ק א ד"ה ובאותיות(החזו"א ש אלא

ותב על דבר המתקיים והלכך אם כתב אבל כותב ע"מ למחקו הוי כותב. וע"כ כתב שם דע"כ הכוונה בזה דלא מקרי כ ,לאו כלום הוא
על חודי הדפים פטור, וא"כ במוחק ג"כ אינו אלא שבות, וגם אין זה אלא מקלקל לגבי הכתב, ולא הוי כמוחק ע"מ לכתוב, דזה אינו 

תרי  אלא כשיש לו צורך לכתב השני והראשון אינו במעלות השני, אבל הכא אין השני עדיף כלום מהראשון והוי מקלקל, א"כ איכא
 כ.", עומ"מ ראוי להחמירדרבנן בפס"ר 

למעשה לפי ד אם מותר לפותחם ולסוגרם בשבת. ,או ציוריםע"ג כיתוב וע"י סגירתם נשלמות אותיות בגדים שיש חזור לנ"ד לענין נ
ן זה ושרי בכל אלא די"ל דכיון דכל בגד אינו דומה לחבירו אפשר דאינו בכלל איכא אחר לעני .אם איכא אחר םשלא לובש המ"ב נכון

שם דהוי  'לא שייך האי סברא שכת בזהד ,דהרי לדידיה חמיר טפי ,וק"ו בזה ,החמירלגוונא. ומ"מ לדעת החזו"א בלא"ה ראוי 
  .ביופי הכיתוב המתחבר ע"י הסגירהגרו ניחא ליה וסכשדהרי  ,מקלקל

שאם תוחב אותיות של כסף ע"ג בגד מקרי  (.כ) בגיטין משמעשכת' ד )סי' שמ ס"ק י( המ"אע"פ  מן הדיןבזה יהו אכתי יש לדון לאסור מ
מוסך ) ח"מנבועי' ]. מוחק "כעיןו"כותב  "כעין"הוא משום ש ח( ות)ס"ק כב א המ"ב, ע"כ. וכן פסק וא"כ אפשר דאסור לעשותו בשבת ,כתב

. אולם מהמ"ב והפוסקים הנ"ל שנקטו ע"כ ,ודברי המג"א צ"עהנ"ל ז ש הט""אינו חייב, כיון דהם כבר אותיות רק הוא מקרבן, וכמ דבכה"ג השבת אות לד סוד"ה הכותב(
)כלכלת שבת סוף  בתפארת ישראל. ושו"ר בסמוך 'ע"פ הנשמ"א דלק וע"כ לחלק, מוכח דלא תלי הא בהא ,קטו כהמ"א בהא דגיטיןומ"מ נ ,ספריםדלא כהמ"א לענין האי ד

 [.דבכה"ג ליכא אלא איסור דרבנןשכת  אות לב(
מותר לתחבן מ"מ דומסיק שם  ,המבאר צדדי ספקו של המ"א )כלל לז אות ב( הנשמ"אסוף דבריו ציין לדברי במ"ב שם דאלא דעי' ב

בתופר כה"ג לא מקרי תפירה אא"כ קשר, ובזה י"ל דגם המ"א  'במחט בפרוכת בענין שלא יהיה קבוע אלא דרך ב' נקבים, דהא אפי
מובא  )סס"ק יד( בתו"ש, ע"כ. וכן נקט וגם זה יעשה ביד שמאל ,וכל להתקייםמודה דמותר, ואינו מסתפק אלא כשעושה בדרך שי

כתב )אות לג(  בערה"ש]אולם  "ש.ייע ,לא םאבל בתחבם מב' צדדי ,מחשיב להו המ"א לכתב םדדוקא בתוחבם מג' צדדי י( ק")שם ס ש"במחצה
 .לה בידו ע"ש[והמחה"ש נדחק מאד ולא ע ,אה דאדרבא דמבואר משם דאינו כתבהמעיין שם ירד

 )אות כב( בח"ד סי' מ' עיי"ש אולם. כמבואר בנש"אכל דליכא חיבור כלל יות תמותר לקרב אובח"א סי' קל"ה שפסק דבאג"מ ועי' 
שבלא חבור כלל מסתבר שאין לאסור, אבל מ"מ יש אולי חשש קטן  ,פתיחת פרוכת שמילה אחת כתובה בשני חצאיה לענין כת'ד

שתי חצאי כיון דמיירי בואפשר דהחמיר טפי ) , ע"כ"ש שני החצאים זה מזה ובדיעבד ששכחו אין לחושמע ולכתחלה טוב שירחקו
 בשלמי יהודה, ועי' דבעינן חיבור )חוט שני ח"א פ"כ סס"ק א( הגרנ"ק שליט"א אולם דעת. [)ד"ה ובדבר דף( ועי' עוד שם בחיו"ד ח"ב ססי' ע"ה] .(אות

 .הגריש"א זצ"לבשם  )פ"ה אות ג(
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המחבר  על דברי]ס"ק ט'[ והמשנ"ב בסי' נ"א 
דצריך ליזהר מלהפסיק בדיבור משיתחיל 
ברוך שאמר עד סוף י"ח )והתם פשיטא דהוא 

וכשיש  -אפי' בשיחה בעלמא(, סתם וכתב 
 נפילת לא ידבר עד אחר נפילת אפים. 

]ס"ק א'[ אולם על דברי המחבר בסי' קל"א 

דאין לדבר בין תפלה לנפילת אפים, הביא 
ועוסק  ודוקא כשמפסיק -דברי המג"א וכתב 

בדברים אחרים לגמרי, אבל שיחה בעלמא 
לית לן בה ]ודוקא שלא בעת שש"ץ חוזר 
תפילתו, דאז צריך לשתוק ולהאזין היטב כל 
ברכה וברכה[, וכ"ש לדבר שבקדושה כגון 
מה שמפסיקין בתחינות כגון והוא רחום, 
בודאי מותר להפסיק, ואפי' בתוך נפ"א ג"כ 

 ושה.מותר לענות איש"ר וכל דבר שבקד
והמעיין יראה דהמשנ"ב בסי' נ"א ציין כמקור 
דבריו את הא"ר והח"א בשם השטמ"ק, 

על דברי ]ס"ק ג'[ ובאמת אף הא"ר בסי' נ"א 
הלבוש שכתב דצריך ליזהר שלא יפסיק בין 

אבל  –ברוך שאמר לישתבח בדיבור, כתב 
לשון פסקי תוס' שלא לדבר עד שמסיים י"ח,  

ד אחר נפילת וכשיש נפילת אפים לא ידבר ע
אפים, וכשמתפלל עם הציבור אין לדבר עד 

]ס"ק א'[ שמסיים עלינו. ואעפ"כ בסי' קל"א 

העתיק דברי המג"א דשיחה בעלמא לית לן 
 בה אם לא שעוסק בדברים אחרים.

והנה המג"א כתב דמדברי המחבר בסי' נ"א 
)דמשמע דרק עד סוף י"ח אסור לדבר הא 

דמשמע אח"כ שרי(, ומדבריו בסי' קכ"ד )
דרק מחמת חזרת הש"ץ אסור לדבר הא לאו 
הכי שרי(,  משמע דבשיחה בעלמא בין תפלה 

 לנפילת אפים אין קפידא כל כך.
כתב לבאר ]סי' קל"א ס"ג[ אולם הערוך השולחן 

וכתב רבינו הב"י  -דברי השו"ע בע"א וז"ל 
אין לדבר בין תפלה לנפילת אפים עכ"ל, 

דרק עד  ודקדקו בזה דהא בסימן נ"א מפורש
אחר שמ"ע אסור לדבר ע"ש, ותרצו דדוקא 
להפסיק ולעסוק בענין אחר אסור אבל שיחה 

וכמה  ,]מג"א סק"א[בעלמא לית לן בה 
מהדוחק הוא, אמנם כוונתו כן הוא, דאין 
הכוונה לגדר איסור, דאיך שייך איסור כיון 

רק רשות, אמנם רבינו הב"י )נפ"א( שהוא 
תב בשם הולך לשיטתו בספרו הגדול שכ

הרשב"א דאיך שייך שאשתו של ר"א לא 
היתה מניחתו ליפול, אלא שהיתה נכנסת עמו 
בדברים ואז לא היה מועיל נפילת אפים שלו 

]עב"י וט"ז סק"א. ודלא כפי' הריב"ש שהביא לפעול 

וזהו שאומר המג"א שם שהיה שוכח מליפול ע"ש[, 
רבינו הב"י אין לדבר וכו', כלומר דאם ידבר 

 לו תועלת התפלה מנפילת אפים.לא יגיע 
ויש להוכיח כדבריו, דאי נימא דאיסור גמור 
איכא לדבר בין י"ח לנפילת אפים )בין אי 
נימא דאף שיחה בעלמא אסור, ובין אי נימא 
דדוקא להפסיק בשאר דברים אסור, עכ"פ( 
תקשי  איך הפסיק ר"א בן הרקנוס בין י"ח 
לנפ"א ושח עם אשתו בדברים אחרים, אלא 

"כ דאין הכוונה לגדר איסור, אלא דאין ע
לדבר דאם ידבר לא יגיע לו תועלת התפילה 
מנפילת אפים, ואשתו של ר"א היתה 
מפסיקתו בדברים ע"מ שלא תהא תועלת כ"כ 

 בנפילת אפיו, ולא יענש ר"ג על ידו. 
ולפי"ז נמצא דאף שיחה בעלמא אין לדבר, 
אלא דאינו בגדר איסור אלא דאם ידבר לא 

לו תועלת התפילה מנפילת אפים, יגיע 
ושוב אם היה נופל  -וכלשון תלמידי הרשב"א 

 על פניו לא היתה תפילתו כל כך נשמעת.
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 
 פניני מוסר

 בת )ח(קבלת ש -עניני שבת קדש 
קבלת שבת ע"י זמרה, כיון שהוא מעבר 

 כאשר, הוא הניגון וענין" - מעולם לעולם

 והומה ,ושמחה הודאה רגשי לבטא בא האדם

לבטא  יכול שאינו עד כך כל ומתרגש ליבו

 ושר בניגון מתפרץ אז, ולבארם במילים רגשותיו
 של שמחה ביטוי, הזמרה ענין זהו, מילים בלי הוא

להלבישו".  במילים כח יןשא עמוקה והודאה
 הגר"ש פינקוס זצ"ל, שבת מלכתא עמ' קכב()

 בפתאומיות נכנסת "... שהשבת תמיד -

ממצות  השבוע כל שהתכוננו פ"ואע, ובהפתעה

 הששי יום כל וכל שכן, השבת יום את זכור

 השבת סוף נכנסת סוף כאשר אבל, דרבה בהכנה

 השכינה וכששורה לעולם, עולם בין מעבר זה הוי

 שייך שלא ויהודי יהודי לכל זו עליה נוראה הוי

 את ההתרגשות מאבדים ומרוב, כלל לזה להתכונן

שם עמ' קכד עיי"ש )". בזמרה ופותחים, הדיבור כח

 באריכות(
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 

. אלא ואין בה משום תופר כלל ,שהרי עומד להפתח ,כיון שאין בזה חיבור העומד להתקיים שרימעיקר הדין "ז י"ל דאף בנ"ד ולפ
יעשה ביד  המתקיים וכתב בח"א הנ"ל דאף ללא חיבור ,ספר כיון דלמעשה איכא חיבור פתיחתכתי יש צד להחמיר בזה טפי מאשר דא

  . (נ"ד אינו מוסכםבלעיל דשינוי ביד שמאל כ וכבר מבואר) דאיכא בשינוי שמאל
דכ"ז באופן שהאותיות אין להם רקע ובסיס, כי אז ע"י החיבור לפרוכת י"ל  הנ"ל על דברי המ"א שכת' )פט"ז הגה סח( בשש"כעי' אלא ד

מי להא דספר ולא ד ,שרי אף לכתחלה דחשיב ככותב, משא"כ היכן דכל אות יש לה רקע ובסיס כשלעצמה אלא שמחוסרת קריבה
 'ח לא היתה שום אות שלמה וכשסוגר כאילו כתב כל האות משא"כ בני"ד הרי לא עשה אפיוהנ"ל דשאני התם דבשעה שספר פת

לית דבנ"ד דיוצא  דבריו ולפי .עי' עליו( קנא(-)ח"ג סי' קנ החלקת יעקבונראה שהבין גדרי האיסור בזה כדעת ) , ע"כ.מקצת מלאכה
 ודעת .אא"כ יש לו צורך בבגד זה דוקאוע"כ נראה דלכתחלה יש להחמיר בדבר  לחלק בזה. איןמשמע דמ האג"מדברי שחששא. אלא 

 אלא דאם רוצה דוקא בגד זה זה בכלל ליכא אחר ,דבר זה דומה לספר דאם איכא אחר יש להחמירד הגר"ע אויערבאך שליט"א
 . וכמ"ש לעיל

איסור דלא שייך בזה  ,מעצמו או יפתחנו בשנו אפי' כשיודע בודאי שיסגרנוטן שילקאין איסור לתתו ל ,להחמירנחוש אף אם מ"מ ו
 )סי' שמג אות י( גר"זב ועי' ע"פ המרדכי שם דמותר לתת עוגה שיש בה אותיות לקטן. יד(ס"ק ) "במוה (שמ ס"ק ה 'סי) "אמהוכמ"ש  ,ספיה

כיון שמתכוין מלאכה אם ידוע שיעשה בהם  'ואפי מותר ליתן לתינוק בשבת חפצים שיכול לעשות בהם מלאכה לעצמודשכת' עפ"ז 
אין בכה"ג משום ספיה  ()סי' שמג ההלכ הביאורלפי האוסרים אין בזה אלא איסור דרבנן ולדעת  בלא"ה הרי]ו , ע"כ.הוא להנאת עצמו

  ודו"ק. .אם הוי לצורך התינוק[
 

  ובנט"י להיבטב חוצציםהאם  ,גבס ותפרים נמסים
וכבר אמרו בש"ס  נטילת ידים,בו מצוהבטבילת  ,)יו"ד סי' רסח סע' ב( שו"עעי'  ,בטבילת גר כגון ,חציצה מעכבתכמה מקומות מצינו שב

 )סי' רסח ס"ק ו(הש"ך בטבילת גר כמו שפסק וכן הדין  )רסי' קסא(. הטשו"ע, וכן פסקו שחוצץ בטבילה חוצץ בנטילהשכל דבר  )קו:( חולין
)סי' פח בביאור הלכה  'עי ,ולענין טבילת עזרא .)יו"ד סי' קצח( שו"עעי' ו] .ו"ד סי' קכ סע' יג וסי' רב, ובט"ז שם ס"ק א()י בטשו"ע כדאיתא  "בטבילת כלים"ו

)ח"ב סי' מג וח"ד חלקת יעקב וב )ח"ב סי' מו(במנחת יצחק  עוד עי'וונושא כליו,  (ה -)סי' כז סע' ד שו"עבעי' ולענין תפילין  .)שם אות נח( ובכה"ח)ססי' תרו ס"ק כו(  במ"ב ד"ה וכן(,

  [.סי' קפג(
]ועי' בגליון פ' לענין האם אזלינן בחציצה בתר דידיה או בתר עלמא. ועי' מש"כ בזה  .האם חוצצים יש לדון לענין חציצה מחמת גזות, גבס, תפרים וכדו'ו

 בגליון ע"א[.
היינו אספלנית  דרטיה )שם( הרא"שרטיה שעליה". וביאר שנינו "אלו חוצצין באדם גלד שחוץ למכה וה)פ"ט מ"ב(  במס' מקואותוהנה 

 .)סי' קצח סע' י( השו"עחוצצין. וכן פסק  דם יבש שעל גבי המכה והרטייה שעליהד )מקואות פ"ב ה"א( הרמב"ם. וכ"כ שנותנים על המכה
מיעוט שאינו  דהרי ,חוצצתאבל בלא"ה אינה  ,אלא דלכאורה י"ל דהיינו דוקא כשמקפיד עליה להסירה ,ומבואר דרטיות חוצצות

חוצץ ואם לאו אינו חוצץ,  הן נט"י דרטייה שעל גבי בשרו אם "מקפיד" עליילענ )או"ח סי' קסא( בטורלהדיא  הואמקפיד אינו חוצץ, וכן 
האוכלין, אבל היכן ב' שיסיר הרטיה ויגע בבשרו שכת' דכ"ז אם יש לו מכה במקום הרטייה ולכך לא חיי)סי' קסא ס"ק ד(  במ"בועי' )סי' קסב סע' י(.  השו"ע]וכן פסק  ע"כ.

א"כ יש לחוש שיסיר הרטיה בתוך הסעודה ויגע בבשר  ,דאין לו מכה אלא רק מיחוש בעלמא במקום הנטילה ואין לו צער בנטילתו ויוכל להסיר הרטייה מתי שירצה
 .[, ע"כה חציצהאם יטול כשהרטיה על ידו יהיו ,ולכך צריך להסיר הרטיה וליטול ידיו ,להאוכלין

מקפיד או אינו אם בין  וולא חילק ,יה שעל המכה חוצצתירטלענין טבילת מצוה פסקו ד)סי' קצח סע' י(  הטשו"עאלא שהדבר צ"ע דהרי 
לענין טבילה החמיר טפי כתב דהטור  ס"ק כד(שיו"ט ) הסד"טו, ונשאר בצ"ע. )מקואות סי' כו אות נ( המעדני יו"ט. וכן הקשה מקפיד

 שיש בה לתא דכרת. החמורה
דרטייה חוצצת אפי' מצטערת בהסרתה מחמת מכתה. והרי כבר פסק )סע' י(  בסימן קצ"חהטשו"ע לא דאכתי צ"ע אמאי סתמו א

]עיי"ש הפרטים השו"ע שם בסע' ט' שדבר שאיכא צער בהסרתו כמו גלד, נחשב אינו מקפיד, ואינה חייבת מן הדין להסירה לפני הטבילה 

 . חוצץ אע"פ שאיכא צער בהסרתו[ לעין קשות מזה על הא דקוץ בסע' י"א דקי"ל דאם נראה. וכן יש להבזה
. פהדהוי דבר שמחוץ לגו )ובסע' י"א(וע"כ לחלק בין הא דגליד דהוי חלק מגופה וע"כ כשמצטערת הוי כאינה מקפדת. משא"כ בסע' ו' 

)סס"ק  בשיורי טהרה. וכ"כ בהסרתו[ סכנהאיכא ד בגוונאהיינו דוקא  ודעימיה )שם אות ו( הלבושמקפיד וכמ"ש  ואינ אם מקפדת שלא להסירו נחשב פה]ואע"פ שבסע' ו' אף בדבר שמחוץ לגו
דיש לחלק בין דבר היוצא מן הגוף ובין דבר שהוא מחוץ לגוף דבהאי לא מהני מצטער. אולם היכן דאיכא סכנה בהסרתו לכו"ע לא כו( 

]ולכאורה הטעם דהיכן דאיכא סכנה או מצטערת בהסרתה לא  בעל החוות דעתבשם )יו"ד סי' ס ד"ה ומ"ש רומעכ"ת(  בתשובת רע"א השואלחייץ. וכ"כ 
הוה ליה כגופיה הואיל ואין סופו ליטלו ובטיל כי " היינו אינו חוצץ "שאינו מקפיד")סוכה ו: ד"ה אין(  רש"יב מבואר הוי חציצה, הוא משום שאין עתידה להסירה, וכבר

 ". מבואר דכל שאין עתיד להסירו בכלל גופה הוא. וכ"ז אם אינו דבר מחוץ לגופה, אבל בלא"ה אינו נחשב כגופה אא"כ איכא סכנה וכנ"ל[.ולא חייץלגביה 
אם הוא דבר  ברטייה מ"מ בטבילה החמירודאע"פ ד ,"ט הנ"לסדכתב דחומרא יתירא החמיר ה )יו"ד ח"ב סי' סה( דברי חייםהאולם 

שהקילו מטעם  )יו"ד שאלה י( ובזכרון יוסף)סי' קצב(  בחת"סשום פעם וכמעט סכנה הוא לה בודאי לא הוי חציצה. ועי' שאינה מסירה ב
ואם חוששת לסכנה וכאב גדול ח"ו סגי שתדיח היטב במקום  ,זה, ולכן אם אפשר בקל להסיר הרטייה בלא חשש כאב בודאי תסירנה

כלל, ע"כ. ומבואר מכל זה דרטיה חוצצת אפילו מצטערת בהסרתה אא"כ איכא סכנה  הרטייה במים חמים מה דאפשר ולא הוי חציצה
 תשובתשכתב בשם  )ח"א השמטות לסי' קצט( במהרש"םעיין אם מהני הרטבת הרטייה לפני הטבילה. ולענין ]. וכנ"לקיל טפי  ודעימיהבדבר, אלא שלדברי חיים 

אך לפי שנשים דעתן קלות אין להקל בלא צירוף  ,דיש להקל גם כשאינו רפוי ,כה שחלחלח החגורה בטופח ע"מ להטפיחבדין חגורה שחוגרין על המ)סי' קו(  מהר"ם זיסקנור
ם דהאגד לא עיילי בה שהוא גם רפוי, וגם ברפוי לבד יש להקל אלא משום שמקפדת תמיד שלא תזיז החגורה משם י"ל דדמי לחוטין שבצואר דיש להחמיר לכתחלה וגם משו

 .מיא, ע"כ[
דבאמת הטעם דרטייה חוצצת אע"פ שבאמת אינו מקפיד על רטייתו רצה להקל טפי ופירש  (וד"ה הנה )סי' צא ד"ה אלא דקשיא הכת"סו

לזמן  הלפעמים מסירים אותאם נרפא המכה או לתקן הרטיה, וכן שלפעמים מסירים אותה כדי לראות  מפנישהרי צריך לרפואה זו, 
 )ד"ה אלא דקשיא(הביא  . אלא דשובוע"כ תחבושת שא"א להסירה לית לן בהלהסירו.  הלל המקפיד עליבכ המן הזמנים לכן הכניסו אות

שכתב דצ"ע  )כלל קיט אות ז( בחכמת אדם]וכסברת הכת"ס מצינו שהחמיר אף בכה"ג וע"כ הורה להחמיר בדבר.  (המובא לקמן)מהתשובה מאהבה 
 . , ע"כ[)ס"ק כד(וכן ברטיה באינה מקפדת עיין באורח החיים סי' קס"א ובסד"ט  ,א להסירן אין חוצציןבאם א"א להסיר הרטייה דמ"ש מפילץ לייז דהיכא דא"

אבל רטייה שא"א להסירה כלל אינה חוצצת  ,ומבואר מדבריו דלדעת הכת"ס רטייה חוצצת דנקרא מקפיד מחמת שמסירה לפעמים
תב כסברת הכת"ס דרטייה שא"א להסירה עתה אינה חוצצת, ואע"פ כ)ח"א סי נד(  באמרי יושרכלל, אלא שלמעשה ביטל דעתו. אמנם 

 ליה יש להקל, ע"כ.וליה רק צער, אבל הכא דיש חשש חזרה לחושהתשובה מאהבה החמיר אף בכה"ג, שאני התם דאין חשש חזרה לח

 . [)ח"א סי' קצה ד"ה ועכ"פ(]ועיין עוד שם 
פסק ו .אפילו אינה מקפדת חוצצת אולם לענין טבילת מצוה ,עליה אינה חוצצתא דלענין נט"י רטייה וכדו' כל שלא מקפיד ציולמעשה ו

שלהלכה מחמירים כדעת התשובה מאהבה ודעימיה, ולכן תחבושת או גבס כשיש שבר או שמניחים לוחות )אות ב(  בשיעורי שבט הלוי
, ואין מתירין למעשה מלבד בשעת הדחק עץ ואפילו בשבר פתוח וסכנת אבר חוצצים, ואף אם נשאר זמן רב כבנידון דהכת"ס הנ"ל

 ףשהחמיר השבט הלוי אמה . והנה )ח"ד סי' ט( בצי"או )סי' לא אות ו( בשערי טבילהועי' עוד ] .)יו"ד סי' קסה(בהר צבי גדול, וצריך שאלת חכם, ע"כ. וכן פסק 
יצא  )סי' שכח מ"ז ס"ק ז( הפמ"גדצל"ע אם סכנת אבר בכלל סכנה לענין חציצה, דהנה  כתב)ח"ב סי' פב ד"ה ועכ"פ בנד"ד(  באמרי יושר שהרי ,קום סכנת אבר יש לעיין בזהבמ

כתב דאולי  ()יו"ד ח"א ססי' צו ד"ה ומה ובאג"מ לחלק בין איסור שבת דסכנת אבר אינו בכלל סכנת נפשות לשאר איסורים דנחשב סכנת נפשות. ולמעשה לא פשט ספקו.
  .ה ממש אלא גם סכנת אבר שרוצה בו יש להחשיב רביתיה[אינו דוקא בסכנ " דאינו חוצץרביתיה"

שכתב דקשר לז' ימים הוה קשר של קיימא  )סי' ל( החלקת יואבדברי להתירא יש לצרף פעמים אלא שתפרים חוצצים, דנמצא ולפי"ז 
שבמקום שיש עוד סניף  קיח()ח"ב סי'  חשב האפודה וכ"כבדרבנן א"כ אף לענין זה נחשב הדבר כבטל לגוף אע"פ שהוא מיעוט המקפיד. 

כתב דלמעשה נהגו המורים לצרף סברת החלקת יואב  )סי' לד( ובספר שערי טבילהלהקל סומכים על החלקת יואב, ושכן פשט המנהג. 
)עמ' שפט ד"ה תפירות(  שיעורי טהרהבעי' . והגרשז"א זצ"ל דעת, ושכן 'וה קשר של קיימא דאואם יהיה לחודש, אחרי שלדעת הב"י ה

של' יום מונים משעת הטבילה ( אות ד שערי טבילה סי' לד) הגריש"א זצ"לודעת דע דלפעמים התפירות רפויים ועיילי מיא ואינו חוצץ. דת
בספר . אולם )עמ' שעה ד"ה ולכתחלה( בשיעורי טהרה. וכ"כ , ולמעשה נקט להחמירתפירהדמנינן משעת ה פקפק בזה והגרשז"א זצ"ל

 [.תב שמנינן משעת הנחתו ולא משעת הטבילהכ )פ"ו אות מ( יסוד הטהרה
הדבר מצוי בתפרים הנמסים מאליהם האם חוצצים, דהנה ו .אכתי יש לדון בגוונא שהרטייה סופה ליפול מאליה אם חוצצתאלא ד
זכוכית" דכלי "ואלו חוצצין בכלים הזפת והמור בכלי  )מקואות פ"ט מ"ה(שפירש על הא דתנן  (בכלי זכוכית)שבת טו: ד"ה  ברש"ימצינו 

ואין  ", והני הוא דמדבקי טובא וקפיד עלייהו,שנופל מאליו"לפי בהן מקפיד על טיט ודבר אחר הנדבק זכוכית שהן חלקין ואין אדם 
ר כסברת הביאו דמנהג העולם להחמי)ס"ק א(  והש"ך )סוף אות א( הב"חאולם ] .)יו"ד רסי' רב( הטשו"עוכדבריו פסקו , ע"כ חוצץ אלא דבר המקפיד עליו

צצין בכל שפירש על שם ר"י הא דתנן שם, דהכי קאמר אפי' זפת ומור שאין חוצצין בשאר כלים שדרך לזופתן, בכלי זכוכית חוצצין, וכ"ש שאר דברים דחו)עשין רמח(  הסמ"ג
 הכלים דפשיטא דחוציין בכלי זכוכית[.

ו שגם עתה אינ תםדאינן חוצצים. אולם יש לדחות דשאני ה ולפ"ז י"ל דה"ה לתפרים נמסים ,דבר הנופל מאיליו אינו חוצץשומשמע 
 משא"כ הכא שהתפרים הם לזמן ועתה מקפיד עליהם אלא שסופם ליפול.  ,עליו כי נופל מאליו מקפיד

שהרי פסק דאותה רטיה שהמציאו הרופאים שצריכה  ,דבכה"ג חוצץ)מובא בכת"ס סי' צא ד"ה אלא דקשיא(  בתשובה מאהבהוכן הוא 
על גבה ארבעה וג' חדשים רצופים ואח"כ נופלת מעצמה אבל בתוך זמן הזה א"א בשום אופן להסירה משם כ"א בקריעה עור להיות 

והוריתי דהלכה רטייה שע"ג המכה חוצצת אינה זזה ממקומה,  ,אשה אומרת שכבר רגילה ברטיה זו ואינה מקפדת כללהו ,ובשר עמה
שרצה להתיר בנידון של התשובה מאהבה, לא כתב להתיר משום  )שם( הכת"ס. ואף )לחם ס"ק לה( הלחם ושמלהע"כ. והסכים עמו 

  , עי' לעיל.אחר שראה דברי התשובה מאהבה חזר בו מלהקל בזה למעשהעוד דו ,, עיי"ששסופה ליפול מאליה, אלא מטעם אחר
כלי לזמן קצר, ובזה י"ל דאינו מקפיד שכוונת רש"י כשבחציצה נמצאת על ה עמ' רעו( נדה )חוט שניהגרנ"ק שליט"א ושו"ר שדעת 

ועוד די"ל שרש"י כתב כן דוקא כאשר החציצה על הכלי, אבל אדם י"ל  ,להסירו שהרי מאליו יפול, אבל אם נשאר בו איזה זמן חוצץ
ראייה ]ועיי"ש שדחה הדמקפיד אף בכה"ג, וע"כ תפירות נמסות שדרך הרופאים לתפור במקום חתך וכד' והתפירות נמסות חוצצות. 

 . מדברי החכ"א[
)כלל קיט  בחכמת אדםמיהו שוב בינותי דלעולם י"ל דכוונת רש"י דכל שסופה ליפול מסיחה דעתה ממנו ושוב אינו חוצץ. וכן מבואר 

והצד שמחובר לבשר לעולם לא חשבינן  ,לבוא שם יםשהרי המים יכול ות,תלוים אינם חוצצהשכתב דקליפות עור הבשר  אות טז(
והוי מיעוט שאינו מקפיד דלכו"ע  נושרין מאליהןוד דידוע שאין שום אדם מקפיד על קליפות אלו ואין דרך כלל לחתכן כי וע ,לחציצה

כתב )יו"ד סי' קצח אות ו(  בצמח צדקקפידים עליו. וכן מ. משמע שדבר הנופל מאליו אינו חוצץ דכיון שנופל מאליו לא , ע"כאינו חוצץ
שכתב שגלד שעל המכה אינו חוצץ משום דלא עביד  מהרמב"ןפו ליפול מאליו אינו חוצץ, וחיליה דיליה שדבר שאינו מורידו עתה כי סו

כתב דכמעט מפורש ברש"י שבדבר  )יו"ד ססי' קסז(ובהר צבי  .מנפשיהאינש לקלף גלד מכתו משום דקשה למכה עד דיביש ומקליף 
 .]ולפי דרך זו מובן שפיר החידוש דהמשנה שם[ .מאליו ואין זה חציצהך ע"ז שיפול הנופל מאליו אין זה דבר המקפיד מפני שהוא סומ

כי סופם ליפול  יםחוצצ ם', אינולסגירת פצע עמוק וכד הרופאים בזמנינובהם משתמשים שמאליהם  םנמסיהולפ"ז יש לומר שתפרים 
ואינן חוצצין,  מהםמאיליהם מסיח דעתו שתפרים נמסין היות שיפלו )בתשובה בסוף המראה כהן(  הגרשז"א זצ"למאליהם. שו"מ שדעת 

  ., ודו"קעמ' שפט ד"ה תפירות() שיעורי טהרהוה על סע' יא אות ג ד"ה ובחוט() שיעורי שבט הלויהעיי"ש. וכן נקטו 
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