
  

האם מותר ללמד תורה  
  לתלמיד שאיו הגון 

ים הרבה  והעמידו תלמיד[אבות דר" פ"ב מ"ט] תן 
לא למי שהוא א שב"ש אומרים אל ישה אדם

חכם ועיו ובן אבות ועשיר (השמח בחלקו), וב"ה 
אומרים לכל ישה שהרבה פושעים היו בהם 

ויצאו מהם בישראל ותקרבו לתלמוד תורה 
  צדיקים חסידים וכשרים.

ומשמע דלדברי ב"ה שרי לשות אפי' לפושע 
הבורא  שבישראל, שע"י התורה יתקרב לעבודת 

  ויזכה הוא וזרעו. 
אמר רב יהודה אמר  [קלג.] ין בחולין ר מאיברא דא

רב כל השוה לתלמיד שאיו הגון ופל בגיהם 
וכו', אמר רבי זירא אמר רב כל השוה לתלמיד 

  איו הגון כאילו זורק אבן למרקוליס.ש
אין מלמדין   –[פ"ד מהל' ת"ת ה"א] וכן פסק הרמב"ם 

אה במעשיו, או לתם. תורה אלא לתלמיד הגון 
לך בדרך לא טובה מחזירין אותו  והאבל אם היה 

למוטב ומהיגין אותו בדרך ישרה ובודקין אותו  
ואח"כ מכיסין אותו לבית המדרש ומלמדין  

חכמים כל השוה לתלמיד שאיו   אותו, אמרו
  הגון כאילו זרק אבן למורקוליס.

דמ"ש הרמב"ם או לתם הייו   [שם]וביאר הכ"מ 
ד כן מלן ברור לו אם הוא טוב או לאו, ושאי

שהיה רבן  [כח.] מדאמרין פרק תפילת השחר 
גמליאל מכריז כל תלמיד שאין תוכו כברו אל  
מו יכס לבית המדרש ואסיקא התם שלא הסכי

על ידו. ומ"ש הרמב"ם כל השוה וכו' הייו  
  מימרא דר' זירא בחולין.

אין  –ז] [יו"ד סי' רמ"ו ס"וכן פסק לדיא בשו"ע 
הגון, אלא מחזירין  ומלמדין תורה לתלמיד שאי

אותו למוטב ומהיגים אותו בדרך ישרה ובודקין  
אותו ואח"כ מכיסין אותו לבית המדרש 

  ומלמדין אותו. 
שמעתי טעם למה  –[סי' רמ"ו ס"ז] ש וכתב הלבו

דימהו לזורק אבן למרקוליס, לפי שכשאדם זורק 
מצוה כדי  אבן למרקוליס הוא סובר שעושה 

מצא שעשה עבירה  לבזות העבודה זרה, והרי
שעבד עבודתה, הכי מי כך הוא זה שזה היה 
לומד עמו לשם מצוה וסבר שיבזה את יצרו  

מד עמו, ומצא ויכופו על ידי לימוד תורה שלו
אדרבה שעשה עבירה דעל ידי לימודו התורה לזה 
הוא פקר טפי כיון שמחשבתו רעה. אי מי הזורק  

י דהוה  אמלמרקוליס איו יכול לחזור בו כי אבן 
הוה וזה עבודתה, ואפילו אם יחזור ויקחו איו  
מועיל לו, כך כשילמוד עם תלמיד שאיו הגון לא 

  יוכל לחזור וליקחה ממו.
[בפי' לאבות פ"א וכבר עמד בסתירת הדברים התשב"ץ 

שלא כדעת  -וז"ל: והעמידו תלמידים הרבה מ"א] 
אומרים אין מלמדין תורה אלא בית שמאי שהיו 

הגון צוע וכשר וירא שמים כמו שהוא   דילתלמ
זכר באבות דר' תן, וכן היה אומר רבן גמליאל 
כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכס לבית 

ש, אבל בית הלל אומרים מלמדים לכל המדר
אדם, וכן כשהושיבו ר' אלעזר בן עזריה והעבירו 

כסתלקו שומרי הפתח ו סו הכל ואתוספו ר"ג
א בבי מדרשא כמו שהוא  מוכמה ספסלי ההוא י

מוזכר בפ' תפלת השחר, ומה שאמרו בפ' הזרוע 
השוה לתלמיד שאיו הגון ופל בגיהום והוא  

יס שאמר כצרור אבן כזורק אבן למרקול
במרגמה כן ותן לכסיל כבוד, וכן אמרו אם 
תלמיד הגון הוא יפוצו מעייותיך חוצה ואם  

שהוא  ומשאיו הגון הוא יהיו לך לבדך, כ תלמיד
מוזכר באחרון מברכות וראשון מתעית, זה הוא 
בתלמיד שמעשיו מקולקלים וסאו שמעיה אבל 

  ם.סתם בי אדם אין צריך לבדוק אחריה
כתב להעיר על [פתח עיים אבות פ"א] והה החיד"א 

דברי התשב"ץ דלשון בית הלל לכל אדם ישה 
ו', לא משמע כדבריו, וע"כ שהרבה פושעים וכ

רי בית הלל דישה לכל אדם אפי' ב סביאר ד
לפושעים דאפשר שיחזרו למוטב, ואחר שלמד 
עמהם קצת אם רואה שעדיין הם במרדם 

  יסלקם.
א אין לו אלא דברי הרמב"ם, אלא דמ"מ לדי

הטור והשו"ע, דאין מלמדין תורה לתלמיד שאיו 
 היגים אותו  הגון, אלא מחזירין אותו למוטב ומ

ואח"כ מכיסין אותו  ותבדרך ישרה ובודקין או
  לבית המדרש ומלמדין אותו. 
דהי  [או"ח סי' ק"ו ס"ג] וכ"כ החיד"א גופא בברכ"י 

  בס"ד 

  מיקתאע אמעתש
  

  י ישראלל ידמעקה צריכה להיות דוקא עביית האם 
  . מצוה בו יותר מבשלוחו ד. .חעושה ע"י פועל או שלי ג. .זמן הברכה  ד. .חובת ברכה על עשייתה   ג. .טעם המצוה ב. .חובת עשיית מעקה א.

  . ברכה כשעושה ע"י עכו"ם ה.

        מעקה עשייתחובת . א

 ו בתורהו"כ"ב פס' ח) ים פדבר(צטוויפל ממה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הואם  ."כי תב

  .  ו)  -(חו"מ סי' תכז סע' א  עבשו" וכן הוא . "ולא תשים דמים בביתך" (שם)לא באו ביטל מ"ע ועבר על ל"ת שא' 

מצוה  ( במחת חיוך . וכ"כ מדיליה זהרה זואעל  עובר קהמע דכל רגע ורגע שאיו בוהסי' תתקמד)  טות(הל' ק במרדכימבואר ו

הגרח"ק קן מה שעבר למפרע. וכן דעת יואם אח"כ עשה מ"מ לא ת ,תיכף שיש לו בית החלחובה זו והוסיף ד אות א) ו קמת

חייב   םש ור ליכס לדלא כס לדור כיון שדעתו  'אפיוכת' שם ד (מזוזות ביתך סע' א בה״ל ד״ה לעשות אדם וד״ה בית דירה) שליט"א

(מצוה  במ"חעי' מ"מ ו .דמ"מ אם הבית איו ראוי לדירה אכתי לא חל החיוב (ח"ב סי' תשכה) בתשובות וההגותועי' . מיד

שאין  (חוכה סי' קפה) בשבלי הלקט 'וכת[ דאין אדם מחויב לעשות מעקה בבית של אחר ד"לגגך" כתיב. תקמו אות א)

(לגרח"ק סע' ו הוספות להוצאה  במזוזות ביתך להלכה ו דהוי בזוי מצוה. והביאוילן לדרוס עלהשתמש במעקה דרך בזיון כגו

, דבמעקה איו מקיים מצוה כל רגע תמוהיםדדבריו כת' עליו  (הלכ"ש תפלה פ"ג סוף הגה א) הגרשז"א זצ"ל אולםמישית). ח

  .]קלה, ע"כורגע דאטו מעקה קדושה אית ביה הלא כל עיקרו איו בא אלא למוע את הת

  טעם המצוה . ב

רתו ובמצותו לפי זכותן או חיובן, בשרש מצוה זו דאע"פ דכל אשר יקרה להם טוב או רע בגזתקמו)  מצוה ( החיוךוכתב 

ל ברא עולמו ובאו על יסודות עמודי הטבע, דאם -אעפ"כ צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים ההוגים בעולם, כי הא

ל שעבד גוף האדם לטבע, ציוהו לשמור מן המקרה, כי הטבע  -ואחר שהא .תלארץ שימויפול האדם מראש הגג הגבוה 

תו עליו אם לא ישמר ממו, ועל כן תצוו התורה לשמור עצמו לבל יקרו מות בפשיעותיו ולא  שהוא מסור בידו יעשה פעול

   סכן פשותיו על סמך הס, ע"כ.

ה מה שואח"כ ישיב אל לבו כי יעדם ראוי להשמר מן המקרים אהדיעו כי כתב דטעם מעקה להו(ח"ב סי' לג)  ובארחות חיים

(פל"ו פס' ז)   איוב  על ברמב"ן. ועי' עוד (ברכות לד.) הרא"האח"ז הדבר הוא ברשות בוראו ולא לאדם דרכו. וכ"כ שבידו לעשות ו

  . שלח) (ריש פר' בחיי וברבו   (פסחים ספ"ד) לרמב"םבפירוש המשיות , (פכ"ו פס' יא)ועל פרשת בחקותי 

   תהכה על עשייבר ג. 

וע"כ אם עשה מעקה  ,התדכל מצוה שעשייתה הוא גמר חיובה מברך עליה בשעת עשיי (ברכות פי"א ה"ח) הרמב"םוכבר כתב 

שם)  חו"מ ( הפת"ש, (כלל טו אות כה) החיי אדםמעקה". וכן פסקו עשייה "אשר קדשו במצוותיו וציוו לעשות המברך בשעת 

בטעם הדבר  סי' א אות טז) ה"ד (אס בשד"ח [ועי'  וסק״א ושה״צ שם) שם( הגרח"ק שליט"אולאחריהם  ,)(חו"מ שם אות ג הערוה"שו

, וא"כ ה"ה "המילהעל "דמ"מ לפי מה דקיי"ל דגם אבי הבן מברך (כלל טו ס"ק ג) "א בששהשו"ע לא הביא שיש לברך. ועי' 

כת' כלשון  שםהערוה"ש ושהפת"ש  אלא לו)ב סי' " (יו"ד ח ליםפע ברב. וכן פסק "על עשיית מעקה"הכא לעולם מברכין 

דאם קובע ע״י אחר י״א שמברך (הקובע) אקב״ו  הגרח"ק שליט"א דדעת (ס״א וסק״א ושה״צ) במזוזות ביתךהרמב"ם. ועי' 

אחרון  א שגם בזה מברך לעשות מעקה (וי״א דהקובע ע״י אחר לא יברך עד מכושומהגו עפ״י הרמ״ ,על עשיית מעקה

    )]., ועי' לקמןצה, משום שיש לחוש שמא לא יגמוררפשסותם ה

כתב דהרמב"ם לשיטתו דכתב שם דגם על ג)  אות(כלל טו בשמת אדם שכת' דמברך גם שהחייו. אולם  (שם) ברמב"ם ועי' עוד

כין רק  רב"ה במעקה אין מחייו, אבל למאי דקיי"ל באו"ח סימן כ"ב גבי ציצית דאין מברכין, הציצית ותפילין מברכין שה

. וראה דמ׳׳מ אם מקיים המצוה בפעם ראשוה בחייו מן (חו"מ שם אות ג) והערוה"ש (שם) הפת"שלעשות מעקה. וכן פסקו 

  (סי' כב ד"ה קה וכו')  הביאור הלכהוכמ"ש  עקה,מצות מהכון שיכיס עצמו להתחייב בשהחייו מצד אחר ויכוין לפטור גם 

  .(שם) רח"ק שליט"אגהשכן קט מי   גבי תפילין. ושו"ר

    הברכה זמן. ד

(או"ח סי' ב ד"ה ומ"מ)   בחת"סוהה מלשון הפוסקים משמע דמברך עובר לעשיית התחלת המעקה ככל המצות, אלא דמציו 

פרצה האחרוה שלא יפול הופל ממו דקודם לזה שכתב דפשוט דבמעקה איו מברך אלא במכוש אחרון בשעה שסותם ה

כיון   . אולם למעשהודברים אלו לא ברורים אצלש 'כתש (ח"ב סי' תשכה ד"ה ובשו"ת) בות וההגותושבת עי'מעקה. ו איו

שמברך לפי  (שם) הגרח"ק שליט"א וכ"כ ראה שמברך לפי התחלת ביית המעקה, דמשמעות הפוסקים דלא כהחת"ס

  במזוזות ביתך  עי'[ות המעקה י יעשאחר שהתחיל בומותר לדבר  ,בוע תחילת המעקה אע״פ שמשך כמה ימיםשמתחיל לק

מסתבר שיכול  ,עשוי קצת מעקה ה דאם לא בירך מתחילה או שכבר הי הגרח"ק שליט"א דדעת בה״ל ד״ה מצות עשה)ו שם(

ם לא שאר אלא פרצה בשיעור י׳ אמות א״א מיהו יתכן שא ,וכ״כ בעיקרי הד״ט ,לברך עדיין כל זמן שלא גמר לעשותה

שבר המעקה ע"מ לחזור ששמסתפק בגווא  (ס"ק א)ועיי"ש (. חצה במעקה בתורת פתרפר להשאיר שמות די״ל ,לברך

 ,לכאו׳ אם אין הפסק גדול א״צ לחזור ולברך. וכן אם עשה מעקה בכמה בתים צ״ע אם יכול לפוטרם בברכה א'ד וולתק

  .])וספק ברכות להקל

 מצות לולב כ האם מצוה זו היא וראשית יש לעיין  ה.כרהדין לעין הב  בעושה מצוה זו ע"י שליח או ע"י עכו"ם מה יש לדוןו

או דלמא אין במעשה ביית המעקה קיום מצוה אלא התוצאה היא המצוה דמוטל   ,שבגוף העשייה איכא קיום מצוה וכדו'

  .מצותו על האדם לסלק את הזק וכל שבה מעקה בגגו זהו

  יחעושה ע"י פועל או שלג. 

דהעושה מעקה ע"י פועל עכו"ם ייד"ח המצוה על  (שלוחין סי' יא ד"ה ועוד)המחה אפרים  דעת ,האחרוים וכבר חלקו בזה

יכול חבירו   "הבלאאבל שבמקום ש ,דאע"פ דאין שליחות לעכו"ם הייו דוקא במידי דבעי שליחות כגון תרומה ו,עשיית

את  הלא איבד בעל המעקתו עדה של חבירו שלא מעק"ד דאם תיקן מוכן הוא ב ,די חובהיוצא י לעשותו ומה שעשה עשוי

  ו ישראל.  או עכו"ם חשיב כאלו עשאעש אם הכי מיו, מצותו

  'ג'שעגליון ק"א | פר' שופטים | ה'ת
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

  פיי מוסר
  (א)קבלת שבת  -עיי שבת קדש 

 -  יא השכיה הקדושהיחס לשבת כאל אישיות, שה
 והה . שבת קבלת עין הוא לשבת מיוחד עין עוד "
, אחרת המצו איזו קבלת או טוב קבלתיום מצאו לא

 קבלת את עין שי בשבת רק למה ביאור וצריך
  .הפים

והה בכלל עין השבת, רואים או בדברי חז"ל 
שמתייחסים הם אל השבת כאל אישיות, וכמאמר  

"אמרה שבת לפי הקב"ה", מה חז"ל (ב"ר יא, ט) 
שלא מציו כן בשום מצוה אחרת, חוץ מהתורה 

שבת  השבת מדברת, ה -אבל אצל השבת  ...עצמה
ה מלכה, ישה ומלבאה, השבת הולכת, קבלת שבת, 

אישיות הקראת שבת, ואותה מקבלים ולכבודה  
מכיים. וצריך ביאור, מי היא האישיות הזו, האם 

מה דוקא בשבת רואים זאת מצות השבת עצמה, ול
  האישית ולא בשאר המצוות.   ההתייחסות בצור

אבל האמת שהאישיות של השבת איה השבת, אלא  
 , "ה יה הקדושה, ששבת היא שמו של הקבהשכ

הייו כלפי השכיה   -ומה שאומרים בואי כלה 
  הקדושה, וקבלת שבת היא קבלת פי השכיה. 

ע"י כילוי   -דכל מהות השבת היא שהעולם כולו שובת 
עין חידוש העולם, ושאר השם לבדו ביום השבת, 
והאישיות של שבת הוא השי"ת המשרה שכיתו  

 - ך השבת, מצא שכאשר כסת השבת בתוכו דר
(הרב וד השי"ת מקיף את כל מציאות העולם" חי

  פיקוס זצ"ל, שבת מלכתא עמ' פח)
  

  

  ערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
  

תוכו כברו הותר   דסתם תלמיד אף שאין ידוע אם
ליכס, אך אי ידעין דלאו תוכו כברו איו כס, 

  ו.כמבואר ברמב"ם פ"ד מהל' ת"ת ובטי"ד סי' רמ"
דדברי ערכת הא' אות רמ"ד] מ [כלליםוכבר הקשה כן השדי חמד 

(ולא  החיד"א בפתח עיים הם דלא כדבריו שבברכ"י 

ה ולדיא  יחא ליה למימר דהחיד"א בפתח עיים אתי לפרש דברי ב"

  . לא קימ"ל כדבריהם)
הקשה על דברי הטור  [סי' רמ"ו סכ"א] ובערוך השולחן 

כיסו לבית המדרש מי והשו"ע מדברי הגמ' בברכות דה 
ו, דאין תוכו כברו מקרי כשאין בו יראת  רבשאין תוכו כ 

ע"ש, והרי וודאי דאיו הגון. [עב:] שמים כדמוכח ביומא 
לומד לשם איזו וכתב דזה שאין תוכו כברו הייו ש

פיה, ותלמיד שאיו הגון הוא הלומד לקטר או 
להוציא דברי תורה לעיים אחרים, וכמ"ש התוס' 

לא דהיח א לעין הלומד שלא לשמה.[:] סחים בפ
  הדבר בצ"ע דמ"מ היה להם לטור והשו"ע לבאר.   

דתלמיד שא"א [הל' ת"ת פ"ד הל' י"ז] ומ"מ כתב הגר"ז 
ה והוא דוחק ליכס ללמדו תהא  להחזירו למוטב תחיל

שמאל דוחה וימין מקרבת, ולא כיהושע בן פרחיה 
  שדחה לפלוי בשתי ידים. 

תלמיד  ל והא דאין מלמדין -כתב ם ס"ק א'] [שובקו"א 
שאיו הגון, י"ל דהרב א"צ להכיס את עצמו לבית 
הספק שמא לא יחזור בו ומצא זורק אבן למרקוליס, 

ס את עצמו דמה יפסיד, ואף  אבל הוא עצמו חייב להכי
ששגגות עשים כזדוות אין הפסדו שקול כגד שכרו  

דמו בראשו  אם יזכה ויסור למוטב, ואם לא יזכה
י"ל דצריך להכיס את עצמו  בוהלעיטהו כו', וגם הר

לבית הספק אם אי אפשר בעין אחר, אלא אם אפשר 
להחזירו תחלה למוטב עי"ז שלא יכיסוהו לבית  

ים אותו תחלה, ותדע דתיא לעולם תהא המדרש מדח
  שמאל דוחה כו' ולא כיהושע בן פרחיה כו'.

אמרו לכל אדם ילמד, ואפשר דהייו ביאור דברי ב"ה ד
א"א להחזירו תחילה למוטב אלא ע"י ד דהייו בכה"ג

לימוד התורה, והא דאמרין דאסור לשות לתלמיד 
שאיו הגון הייו בתלמיד שכבר היה בבית המדרש  

  וטה לדרך שאיה הגוה. 
[עי' דולה וכיוצ"ב כתבו משמיה דהגר"מ פיישטיין זצ"ל 

 ד מדההיתר ללקיי תורה עמ' ק"ו]  ומשקה שיחות הגר"י הורביץ זצ"ל
למי שאיו בין תורה הוא מפי שע"י התורה רוצים  

משמיה [שם עמ' רע"ו] להחזירו למוטב. וכעין זה כתבו 
שאין דרך לקרב אלא ע"י דהגר"י הוטר זצ"ל דבאופן 

לימוד התורה יש ללמד הרחוקים ע"מ לקרבם לתורה. 
  ע"ש.

   

  
 ע"י הרב ש. פ. שליט"א]  [כתב

  

וע"כ צריך  ,דודאי עשיית המעקה היא גוף המצוה ,דאין דברי המח"א כוים סוף אות ג) שם( המחת חוךאבל דעת 

  הואיו דומ ,וביטל מ"ע ככל מ"ע שבתורהצוה ואם אחד עשה שלא מדעתו לא קיים המ ,שליחות ככל מצוות עשה

[ועיי"ש דכת' דע"כ אם קבע המעקה לפי שגמר  י' סג)ס (יו"ד סהמהרש"ג שייתה איה גמר מצותה. וכן קט לסוכה דע

ד״ה לעשות אדם   -(ס״א בה״לבמזוזות ביתך הבית אע״ג דבודאי אין חייב לסתור המעקה מ״מ לא קיים המצוה. ועי' עוד 

  .] ה ושה״צ)דיר וד״ה בית

  . מצוה בו יותר מבשלוחו ד

איכא במח' זו לעין האם יש מי . ופ"מ ישראל ע"י שליחעכ"פ ולפ"ז יוצא דלכתחלה יש להזהר לבות המעקה 

לעדיף לבות המעקה בעצמו ממש ד"מצוה בו יותר מבשלוחו". דהה לדעת המחה אפרים דאין מצוה בעשיית 

בבייתה אלא הכשר  דאין מצוה םסוכה לסובריגו יהיה שמור מזק, ודומה לגשהמעקה אלא העיקר היא התוצאה 

ליכא משום מצוה בו י"ל דה"ה מי ב"ד. אלא דכבר הארכו   בהכשר מצוהברים דומצוה ותו לא, וא"כ י"ל דלס

ו"ע כלבס"ד בגליון ע"ג דלמעשה קיי"ל דבהכשר מצוה איכא משום מצוה בו יותר מבשלוחו. וא"כ ה"ה מי ב"ד ד 

  ו.בעצמה יעשהישראל שעדיף 

  ם ו"כע"י ע ה  עוששכברכה ה. 

כסו במח' הפוסקים אם הבעל הבית רשאי  ,לפי המחה אפרים דס"ל דהבוה מעקה ע"י עכו"ם קיים מצוההה ו

 שאין הישראל ,לעין טבילת כלים העשה ע"י עכו"ם ס"ק יז) כסי' קיו"ד ( הט"זעת דלברך ע"י העשייה של העכו"ם. ד

  דרשאי לברך שהרי ייד"ח המצוה. כ ס"ק יז) (יו"ד סי' ק ח"הפרדעת   אמם .איו עושה כלוםש כיוןיכול לברך 

שם דחה דברי הפר"ח,  המחה אפריםכדעת הט"ז. וכן  ג) תאו (סי' רסג קו"א  והגר"ז (יו"ד שם)  הבית מאירוכבר פסקו 

הוא ישראל  'אבל כשהאומן עושה בקבלות אפי ,אלא דכתב דמ"מ אם העכו"ם הוא פועל שכיר יום מברך בעה"ב

טבילת כלים שאין הישראל לחלק מ כת' (דיי פסח סי' טו ד"ה עוד כתב המ"א)ובאמרי ביה [ .ה"בהאומן ולא הבע יברך

 ,הישראל איו שייך ברכה ע"זע"י מ"מ כיון דלא עשה שום דבר הכלי דשם אף דעיקר התכלית שיטבול  ,מברך

ואף לסוברים  ,ס"ק יא) (סי' רסג  המ"אד אליבאוכמבואר חילוק זה בגר"ז שם  אה זו קיומהצומשא"כ במצוה שהת

  ].ישראל הוא שליחהייו כשהח לברך מ"מ ישלע"י שליח על הדמצוה ש

שהסכים למח"א דאם העכו"ם פועל דידו כיד בעל הבית יכול לברך, אבל על מש"כ (חו"מ שם אות ג) בערוה"ש  ועי'

עליה דבעה"ב  יון דחיובהודה לו, דכ  אלהוא ישראל יברך האומן ולא הבעה"ב  'בקבלות אפי דאם האומן עושה

רמיא הוה האומן שלוחו ואין זה עין לאומן קוה בשבח כלי ואיך יברך האומן אלא העיקר לדיא דהבעה"ב יברך,  

דיברך האומן  בשם רבותיו שיטה) התב"י ד"ה באו גה(או"ח סי' תקפה בה ה"גהכהביא בשם  (חו"מ שם ס"ק א) והפת"שע"כ. 

אומן פועל יום, אפילו האומן כרי שפיר מצי הבעל הבית לברך עליו, דחשיב כאילו  אם עשהו ע"י לבהמתקן אותו, א

היכן דשייך  אף ד(סי' רסג ס"ק כא)  המ"במדברי  משמע למעשהו. (מע' ברכות אות טז) בשד"חהוא עצמו עשהו, ע"כ. ועי' 

[ומבואר מדבריו   .לברך המשלח ראל עלשיבשליחותו של ה עושה חבירווכש ,על הישראל לברך ןאישליחות לעכו"ם 

. ועי' מש"כ בס"ד בגליון קכ"ד לעין "שהחייו" כשמקיים בהגה ה"ל בשם האמרי ביהשכתבו דלא ס"ל החילוק 

  .]. ובגליון פ"ג לעין "ח שע"י שליחהמצוה ע"י אחר

כאילו הישראל  הבית והוי בעל דדידו כי  מקיים המצוהעל עכו"ם מ"מ בפו ,בעין תוולפ"ז יוצא דאף למ"ח דשליח

אף לעין  מרא "ידו כיד בעל הביתפועל "דס"ל ד ודעימיה עשאו וקיים המ"ע. אלא דכ"ז לפי הבת המח"א

 הדבריו )שם("ג שרמהה, מה) סי' (או"ח  התורת חסד ,(בכורות פ"ד אות ) המהרי"ט אלגאזידעת  . אבל" איסורים ומצות"

אם שולח פועל עכו"ם ולדבריהם  רא רק לעין ממון ולא לעין איסורא.א מהי האי סבלד (ח"ד סי' ה ד"ה שו"ר) מלכיאל

בבית שלמה . וכן הוא בזה להמח"א יםדמוד בוארמ (פת"ש וערוה"ש) האחרוים ה"לשממצא מבטל המ"ע. אלא 

    .(ח"א סי' לז אות ט) בדבר אברהםו (תרומות פ"א הי"א) בשער המלך . ועי' עוד בזה (או"ח סי' פא)

דהרי קיי"ל דמצוה בו   (בכה"ג שיודע לעשותו כראוי)  יהדר לעשותו בעצמוהיכא דאפשר דהבוה מעקה עתה י"ל מ

ובכה"ג יברך   ,(ועכ"פ המכוש אחרון יעשה בעצמו דמבואר בחת"ס דזה העיקרויברך בתחלת עשייתו יותר מבשלוחו 

ר). ואם אין בידו לעשותו בעצמו שלא גמ "זקרי הד"ט דיתן לברך כהסתמך בזה ע"ד החת"ס וכן ע"ד העבסוף דיש ל

  ן וכ .אלא דמ"מ לא יברך דסב"ל, ודו"ק ,עכו"םפועל ואם לאו יעשו ע"י  (והמשלח יברך), ע"י ישראל לבותו ישתדל

   דיהדר לבותה ע"י ישראל, ע"כ.כת'   (ח"ב סי' תשכה)  בתשובות וההגות 

ה ע"י עכו"ם  אםח ודעימיה "ואע"פ שלדעת הממצא מבטל מ"ע ובוא עד חומש למ"ע כמבואר  ציחייב אדם להו

בסימן תר"ו, מ"מ ב"ד דאיכא סוברים דלא בעין שליחות כלל ואף אם בעין שליחות יש סוברים דידו כיד רבו והוי  

(ס״א וסק״א  במזוזות ביתך. ושו"מ הקל בדא"אסמכין ל הא דעד חומש איו אלא מילתא דרבןעוד דו ,כשלוחו

מי שתמה דמ"מ  עיי"שו. אולי יעשה עכ״פ רוחב ד׳ בגובה י׳ וצ״ע)ד(וכת'  כדבריו כת' אהגרח"ק שליט"ש ושה״צ)

שד״ח דמעקה הו ,בה״ל סי' ר״אהעל מש״כ ועי"ש שתמה פרס על צבור לא יעשה מלאכה בפי ג׳ ואפי׳ מעקה (

   .הבא בס"ד ועי' עוד פרטים במצוה זו בגליון .קצת מעקה מותר לו לעשות), ע"כ]ומ״מ משמע דמ ,מותר

 ,כמו מי שאיו וטל לולב הדלעולם בכה"ג איו חובה להוציא חומש כי אין ב"ד משום ביטול מצו וגדולה מזו י"ל

"ג יש משום אלא שבכה .החיוב תו אין המצוה מוטלת עליו שהרי ע"י שמסלק סיבת מהמצוה אלא משום הפקעה

   בגליון פ"ה.ועי' בזה  .)מא.( במחותאר ל העשה כמבויתחא עשין עעידן דר

  -מסקא דדיא-

מצוה בו משום  שיודע לעשותו כראוי) באופן( יהדר לעשותו בעצמואפשר ה במקוםהבוה מעקה א' העולה לדיא, 

אם  ב'  .ובכה"ג יברך בסוף ,זה העיקר כיועכ"פ המכוש אחרון יעשה בעצמו , ויברך בתחלת עשייתו יותר מבשלוחו 

מ"מ לא שאלא  ,עכו"םפועל ואם לאו יעשו ע"י  (והמשלח יברך), ע"י ישראל לבותו ישתדלאין בידו לעשותו בעצמו 

  .ספק ברכות להקל משוםיברך 
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