
 

ענה דבר שבקדושה בין תש"י 
 לתש"ר האם יחזור ויברך

סח בין תפילה ]מנחות ל"ו.[  תניא
לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה 

סח בין  ופרש"ימעורכי המלחמה. 
ולא בירך על של  –תפילה לתפילה 

ש אלא סמך על ברכה ראשונה. רא
דמתוך ]ד"ה עבירה היא בידו[  התוס'וכתבו 

פי' הקונטרס משמע דאם סח ויברך 
שרי וליכא איסורא אלא אדרבה מצוה 

 הב"יושכר ברכה. אולם כבר כתב 
דאין כן דעת כל ]או"ח סי' כ"ה[ 

הפוסקים, אלא שבכל ענין אסור 
]שם[  ובד"מלדבר אפי' חוזר ומברך. 

ברי התוס' יש להקשות כתב דעל ד
דמ"מ אסור להפסיק משום גורם 

 לברכה שא"צ והוא אסור.
כתב דאף ]הל' תפילין סי' ט"ו[  וברא"ש

ליהא שמיה רבה וקדושה ולענות אמן 
אין להפסיק. ובהל' תפילין עתיקא 
כתב סח בין תפילין ש"י לתפילין ש"ר, 
אם סח שיחת חולין חוזר עליה 

ויהא מעורכי המלחמה, ואם בקדושה 
שמיה רבה סח אין חוזר עליה מעורכי 
המלחמה אלא חוזר ומברך על של 

מפני שכל תפילין טעונות  שתיםראש 
ב' ברכות וכו'. ואפי' דאין חוזר 
מעורכי המלחמה אם הפסיק לענות 
קדושה ואמן, נהי דאין העבירה גדולה 
כ"כ לחזור עליה מעורכי המלחמה 
מ"מ איכא איסורא שגורם לברכה 

 שא"צ.
דלא יפסיק ]או"ח סי' כ"ה[  הטורכ"כ ו

ביניהם לדבר, אפי' לענות אמן יהא 
שמיה רבה מברך וקדושה, ואם דיבר 
עבירה היא בידו וצריך לחזור עליה 

 מעורכי המלחמה.
אחר שהביא הרא"ש הנזכרים  ובב"י

שהם מקור דברי הטור, הביא דברי 
משמיה דר"ת דאפי' ]הל' תפילין[  המרדכי

ו בינתים אין זה ענה קדיש או ברכ
הפסק אחרי שצורך הוא זה לו וצריך 
להקדימו. וכתב דמשמע מדבריו 
שצריך להפסיק לענות וקדושה וא"צ 

 לחזור ולברך. 
ומסקנת הב"י דלדידן דקימ"ל 
דהשומע קדיש וקדושה בתפילה 
שותק ושומע וכמו שנתבאר בסי' ק"ד, 
ה"נ שותק ושומע, דחשיב כעונה 

יה, אבל לענין לצאת ידי חובת עני
 לענין שיחשב כהפסק לא הוי כעונה. 

אסור  -כתב ]סי' כ"ה ס"ט[  ובשו"ע
להפסיק בדיבור בין תפילה ש"י 
לתפילה ש"ר, ואם הפסיק מברך על 
של ראש על מצות תפילין. )וכתב 

דלדידן דנוהגין לברך שתי  הרמ"א
ברכות אף אם לא הפסיק, צריך לחזור 

 ולברך על ש"ר להניח וגם על מצות(. 
אם שמע קדיש או  -ובס"י כתב 

קדושה בין תפילה ש"י לתפילה ש"ר 
לא יפסיק לענות עמהם, אלא שותק 
ושומע ומכוון למה שאומרים. עכ"ל. 

 וסתם ולא פירש מה דינו בעבר וענה.
כתב דמשמע מדברי ]ס"ק ח'[  ובט"ז

המחבר דאם עבר וענה יהא שמיה 
רבה וכיוצא בה דלא הוי הפסק לענין 

ך שנית, וכמ"ש הב"י שיצטרך לבר
משמיה דהמרדכי דאין זה הפסק אחרי 

 שצורך הוא לו.
כתב דאם פסק ]ס"ק י"ז[  במג"אאולם 

וענה חוזר ומברך כמ"ש הרא"ש 
]א"א ס"ק י"ז[  הפמ"גוהרשב"א. וביאר 

דמדברי המחבר דחילק הדינים, 
דבס"ט כתב הדין דהפסיק בדיבור 
דחוזר ומברך, ובס"י כתב הדין דיהא 

ה דלא יענה, משמע דביהא שמיה רב
שמיה רבה אינו חוזר ומברך, לזה כתב 

 המ"א דזה אינו אלא חוזר ומברך.
כתב דאין להפסיק ]שם ס"ט[  ובלבוש

ביניהם לדבר, אפי' לענות יהא שמיה 
רבה או קדושה, ואם דיבר עבירה 

 בידו וצריך לחזור ולברך. 
דאם הפסיק ]ס"ק י"ג[  העטרת צביוכ"כ 

קדושה צריך לחזור ליהא שמיה רבה ו
ולברך, אלא דאין עבירה בידו. והביא 

וכתב דדברי הט"ז  ]ס"ק י"ד[ בא"רדבריו 
 לא נהירין.

 -כתב ]ס"ק ט'[  דבמאמר מרדכיאיברא 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 

 ילו משום צעב"ח אכ, האם חייב להמחמת רעב בעל חי המצטער
 .הוצאת ממון ו.. מניעת הפסד ה.. לצורך האדם ד.. בעלי חיים שיש בהם איסור זה ג.. דרך הריגה ב.. צער בעלי חיים דאורייתא א.

 א. צער בעלי חיים דאורייתא
דצער בעלי חיים )רוצח פי"ג הי"ג(  הרמב"םהאם צער בעלי חיים דאו' או דרבנן. ופסק  )קכח.( ושבת )לב:( ב"מבש"ס  רז"לחלקו נ

וכן  .דצעב"ח דאו' בדעת הרמב"ם )שם ה"ט(הכ"מ  כ"כו .משא מעל הבהמהמצות פריקת ההתורה צוותה מהאי טעמא ו ,דאורייתא
וכן פסק  שצער קטן אינו מה"ת. , אלא שחילקם והרי"ףהגאוני בשם ב"מ יז: ברי"ף ד"ה כדי()הנמוק"י  וכ"כ ,תנא(מצוה ) חינוךה נקט

שכתב כן אליבא דהרמב"ם  )שם( ובט"ז )אות ש( בבאר הגולה, ס"ק יב וטו( חו"מ סי' רעב) בסמ"ע ועי' .שצעב"ח דאו' (ב"מ פ"ב סי' כט)הרא"ש 
 ארעא דרבנןב . ועי' עוד)שם אות יא( ביאור הגר"אבעי' מש"כ בזה ו)סי' שה ס"ק סט(.  מ"בהו)חו"מ סי' רעב סע' ט(  רמ"אה כן פסקוו .והשו"ע

הסכימו רוב הפוסקים כתב ד (חו"מ שם אות ב) והערוה"ש .בדעת הרמב"ם )מצוה פ אות ב( ובמנ"ח )שם(בעפרא דארעא , סי' תקלו( ב"חעצ)ערך 
 ה"ת.דהוי מ

אם צער בעלי חיים דרבנן י"ל אמירה  אבל , ו"םע"י עכדכיון דאיסור דאו' הוא אסור לצערם אפי'  )סי' תסח מ"ז ס"ק ב( פמ"גב ועיין
 .ע"כ ,(אות א)שם  פר"חב 'ועי ,שבת ויום טוב וחול המועדמבשאר איסורין י"ל דשרי, חוץ ובדרבנן כשבות דשבות 

משאוי יותר מכדי הראוי ומכה אותה והיא אינה יכולה  העשה צער לבהמה בחנם כמו שמשים עלי דאם (מד ')סי ספר חסידיםב וכתב
הוא להפרע עלבון סוסים  ב"העתיד הקו ,וכן המושכים אזני החתולים להשמיע צעקתם הם חוטאים ,בא לדין על שציער בע"ח ,ללכת

  ., ע"כמרוכביהם על שהכו אותם במגפיים
 המצוותשהתועלת ת בביאור טעמי המצו ו(פס' ב "כפ)דברים  ברמב"ן דזה ענף ממצות "והלכת בדרכיו". ועי' )פי"ד אות א(  בספר חרדיםועי' 

לפי שלא יתכן לומר בשחיטה שיהא בה תועלת וכבוד לבורא ית'  ,למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מדה מגונה ,לאדם עצמו םה
אלא לנו להדריכנו בנתיבות הרחמים ואין רחמיו מגיעין בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו מלעשות בהם  ,בצוואר יותר מהעורף

 .יי"ש שחולק בזה עם הרמב"םסר השחיטה, אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר וכו', עצרכנו שא"כ היה או
 .)סי' קצא(ובקשו"ע  (ס"ק בס)סי' תסח מ"ז  פמ"גב)מע' צ אות ד(, בעין זוכר ועי' עוד 

מצוה להצילם מצער שאדם עושה , כך כשם שמצוה להציל בעלי חיים מצער שנעשה להם כבר, כגון פריקהד (צעב"ח אות ח) ז"הגרוכתב 
 ., ע"כלהם עכשיו כדין, או שלא כדין

 ב. דרך הריגה
 חינוךה יצא לאסור ע"פ )מ"ת ח"ג סי' סה( שואל ומשיבבתשובת . ו הפוסקים האם אף דרך הריגה איכא משום צער בעלי חייםנחלקו

שיטת , אבל )חולין פ"ה מ"ג( רע"אהוכן נקט  חינם.בלצערן  לאהוא כדי שהשחיטה מן הצואר  שהתורה צוותה על טעםש 'שכת )מצוה תנא(
 סי' קמ( ד)ח" מהרש"םהולמעשה  .( )דלא כהשואל שם(יג 'סי)ר שו"ת עבודת הגרשוניבוקדמו בזה . דבכה"ג שרי (ח"ב סי' יו ,סי' פג)יו"ד  הנוב"י

 .)יו"ד סי' קטז סס"ק ו( ט"זב 'עיו משמע דאסור אף בכה"ג, (אות ו כח ')יו"ד סי דרישהבוכן  .צידד להחמיר בזה
 ג. בעלי חיים שיש בהם איסור זה

בר מן ואסרה לאכול א ,אלא בנפש שחששה התורה על נפשו עלי חייםבער דאין חוששין לצ כתב ס"ק א( וקצר )סי' יג ארוך ביד יהודההנה ו
חששה התורה על נפשם והתירה לאכלן  אבל בדגים וחגבים שלא ,מפני שנפשו עוד בו כמו כן חשש התורה שלא לצער נפש זה החי

  בעודן חי כמו כן לא שייך צב"ח בו, ע"כ.
 "אפשר"ו ,כענינא דקרא דכתיב בבהמה הנושאת משא דבני מלאכהבעלי חיים שאיסור זה הוא דוקא בכתב י "סי' ק בשאילת יעב"ץו

לא מיבעיא זבובים  ,ראוים למלאכת אדם אבל הקטנים שאינם ,לפי שגם המה בני תרבות ובעלי מלאכה ,שאפי' כלב וחתול בכלל
 פיר דמידלית לן בה וש ,ופרעושים ושאר שקצים ורמשים דמאיסי וגם יש בהן חשש מכשול ואף קצת סכנה וצער לבני אדם

ציוה לתלמידיו שלא להרוג אפי' כינה ממדת חסידות וע"פ הסוד שהאר"י ז"ל  ואע"פ) ואצ"ל פרעושים דקמצערו טובא ,למיקטלינהו
ליכא משום צער בעלי חיים אלא לדעת היעב"ץ . מבואר ד)יו"ד ססי' קטז( ביד אפריםוהביאו  ., ע"כ(רים בגו משום גלגול נגע בהודב

]ומדבריהם יוצא נפ"מ בזה גם לענין אמירה לעכו"ם בשבת  .בני מלאכה "ואפשר" דאפילו כלב וחתול בכלל זהשהם בבעלי חיים 
וכן  .)שם ס"ק עג( במ"בולענין מלאכה דאו', עי'  ו()סי' שה ס"ק ע במ"בדרבנן כמבואר  מלאכה במקוםשהותרה לצורך צער בעלי חיים 

דמ"מ  שעיקרו משום צעב"ח, עיי"ש )סי' יז( בשאילת יעב"ץלענין חובה להאכיל את בהמתו לפני שאוכל דהרי מבואר איכא נפ"מ בזה 
 . [יש חילוקים בזה

)אה"ע סי' ברמ"א ', וכן מבואר ווכד דאיכא משום צער בעלי חיים גם בעופות אווזות וכלבים נקט( קה 'פסקים סי) תרומת הדשןשה יבראא
מ"מ אכתי אין מזה ראיה דלא  .לענין כלבים וחתולים( עא 'ג סי"ח) שבות יעקבוב ,לענין עופות )יו"ד סי' יג( ובפר"ח ,לענין אווזות ה סע' יד(

. ואפי' "דש באווזין ותרנגולין"עופות חשיבי בעלי מלאכה כדאמרינן ד מן י"זגופא בסי ז"ל שהרי כבר כתב הוא כהשאילת יעב"ץ
  .[דס"ל דדגים אינם בכלל זה )שם( כהיד יהודה]ומזה מוכח דלא ס"ל  דגים חשיב להו תלמודא בני מלאכה

אע"פ שהם אינם בני  מאכל(דאף בזבובים שייך איסור זה )לולי חשש מכשול שלא יפלו במבואר  )סי' תתלא וסי' מד( בספר חסידים אבל
אלא דעיי"ש  ,דבכה"ג שרי להורגם את האדם םמצעריאא"כ  ,לענין זבובים וכדו'ושם איירי ])חו"מ ח"ב סי' מז(  האג"מ, וכן פסק מלאכה
אם אפשר טוב שלא יהרגם בידיו ממש אלא ע"י הנחת דבר ההורגם, מאחר דחזינן דכשעושה אדם מעשה אכזריות דרציחה דמ"מ 
דסנהדרין כעיר הנדחת הוצרך הקרא ליתן הבטחה מהשי"ת שיתן להם רחמים וגם  ק דיןלאלו שמחוייבין להורגם ע"י חיוב פסאפילו 

 עי' עודו. שהוא משום דבדרך הטבע היה נעשה בהו מדת אכזריות)דברים י"ג, י"ח(  באור החייםעוד יוסיף אצלם מדת הרחמים כדפי' כן 
  .[)ח"ב סי' תשכו( בתשובות והנהגותו בדין()סי' קסז סע' ו ד"ה ו בדעת תורה

 ד. לצורך האדם
 (שם)ב"מ  בנמק"י . וכ"כ)דברים פכ"ב פס' ו( ברמב"ן" ליכא משום איסור צער בעלי חיים, כמבואר האדם ךלצור"שעושה ל כמ"מ לא דא

מלפרוק משא מהבהמה ה ימנע בשב ואל תעשהדכיון דצער בעלי חיים הותר בשביל תשמישו של בנ"א מכ"ש שרשאים ל והוסיף
התיר לחתוך לשון העוף כדי שידבר ואזנים וזנב סי' קה( פסקים ) בתרוה"ד. וכן קילס דבריו)מצוה פ אות ג( והמנ"ח . הבריותכבוד  במקום

מכלב כדי ליפותן, משום דאין אסור משום בעלי חיים אם הוא עושה לצורכיו ולתשמישיו דלא נבראו כל הבריות רק לשמש את 
, דהוי אכזריות מלמרוט הנוצות מהעוף בחייה מ"מ העולם נמנעים]ועיי"ש שהוסיף ד ,)אה"ע סי' ה סע' יד( הרמ"א פסקוכן  ע"כ. האדם,

משא"כ בענין  ,שכת' דמה שנמנעים משום אכזריות היינו דוקא במריטה שמרגיש הצער בכל מריטה )ח"ג סי' עא( בשבות יעקבאלא דעי' 
אה ורוצה לבחון ע"י שישקה לחתול או לכלב אם לא ימות דאין כאן צער בשעת האכילה רק לאחר היכן שרוצה לעשות משקה לרפו

  זמן והוי לתועלת האדם[.
צער בעלי חיים במקום כת' ד)סי' תסח מ"ז ס"ק ב(  פמ"גהש ואע"פ .הותר צער בעלי חיים לצורך כל שהואשאף )שם(  עזר מקודשב וכתב
 .ממנו תהיוצא התועלתגודל פליגי אלא הדבר תלוי בגודל הצער נגד  נראה דלאמ"מ  אסור צורך גדולשאין 

ד"ה  )שבת מה: תוס'ב י"ל דמותר לתת בעלי חיים לילדים לצורך משחק אע"פ שפעמים הדבר כרוך בקצת צער בע"ח, וכן מבואר עתהומ
וכדו' דאע"פ שצריך לסוגרו  בביתו להחזיק ציפורוכן  .[()סי' שח אות ח גר"זב]וכן הוא כדי שלא יבכה  תינוקלמותר לתתו אפרוח חי ד (הכא

 )מובא במהר"ח אור זרוע סי' פב( הרא"ש 'ואפי] .)ח"א סי' מה( ות קטנותכלבהוכן נקט  )ססי' פא( מהר"ח אור זרועב שרי כמבוארמ"מ בקלוב 
 .דאינם בעלי מלאכה די"ל פוריםדשאני צי דאפשראולם לפי היעב"ץ הנ"ל אין ראיה  ., עיי"שהחולק עליו אינו משום צער בעלי חיים

  . [)ח"ה סי' לה( צל החכצהבבועי' 
 ה. מניעת הפסד

אם בהמתו סוחבת משא כבד ואינו פורקו ממנו כדי שלא  וכגוןדאף מניעת הפסד בכלל צורך האדם,  )שבת קנד: ד"ה והא( ברש"י מצינוו
 . )ח"ה סי' נב( במהרש"ם. ועי' )שם( והחת"ס)שבת פכ"א ה"י(  שמחהאור , )שם( חי' הר"ןהוכן מצאתי שפירש בדעת רש"י  .שרי ישברו כליו

דפירש דס"ל להרמב"ן דאע"ג דליכא משום צער  )או"ח סי' מח ס"ק ז(בחזו"א  ס"ל דבכה"ג אסור. ועי' )שם( והרשב"א שהרמב"ןאלא 
]ולפ"ז יש לפרש  .לצערה בזה מ"מ צער "מרובה" שלא כדרך עבודה לא ניתן ,בעלי חיים בדרך עבודת הבהמה דהוא לצורך האדם

 . פליג על הנמק"י הנ"ל, ועיין[ שהרמב"ןהטעם 
 אלא דעי' .משמע שנוטה לדעת הרמב"ן דצער בעלי חיים למנוע הפסד אסור )סי' רסו ד"ה לא יניחם( הביאור הלכהולמעשה מדברי 

. וכן הסכים ב"חשה כדי להרויח בו ליכא משום צשכת' דמותר לנחור בהמה לצורכי פרנסה, דכל שהוא עו (אות ו כח ')יו"ד סי דרישהב
 םהא דאמרינן גבי שורפין על המלכיו) ע"י עסק אחר כי אין אדם יודע במה ישתכר חשירווילומר  איןוכתב ד (יג 'סי)ר עבודת הגרשוניה

. לעשותה טרפה בכדיהיינו משום דאיכא לקיים כבוד המלך ע"י עקירה מן הארכובה ולמטה ע"כ אסור  ,ולמעלה אסור המן הארכוב
ר' דאין . אולם נ)סי' סה( הכה"חוכן הביא  )ח"ג סי' עא( שבות יעקבוה (מב 'סי) הבית יעקב וכן נקטו .((ד"ה ועוד )סי' קח נין ציוןבבועי' עוד בזה 

 זה סותר דברי הרמב"ן הנ"ל דהתם לאו דרך עבודה הוא כמ"ש החזו"א הנ"ל, אבל הכא הרי הבהמה ניתנה לשחיטה. 
 הוצאת ממוןו. 
אלא ע"י  בע"חלהציל מצ חייבה תורהשלא כדרך עבודה, אבל בלא"ה לא  של הבהמה צער מרובהו מניעת הפסד לא דכל זה במקוםא

"ח ע)עוברי דרכים וצב הגר"זכמ"ש  אדם להאכיל בהמת חבירו או של הפקר משלוחובה על . ולכן אין ןממו ע"י הוצאתח גופו אבל לא טור
 שאפי' פחות משוה פרוטה אינו חייב להוציא. (קו"א אות ג) בגר"ז]ועיי"ש . )נדרים פ"ד בועז אות ג( תפארת ישראלבוכן נקט , אות ג(

 דומיא דפריקת משא שחייבה התורה, וכן מבואראע"פ שחייב להצילו מצער  ,ולפ"ז המוצא ברחוב בעל חי המצטער מחמת רעב וכדו'
מ"מ  ,()יו"ד ססי' שיד ד"ה לעשות תקנה חת"סוב .)ק' יו"ד סי' פ( ב"יונב. ועי' )מצוה פ אות י( במנ"חיא . וכ"כ להד)עוברי דרכים וצב"ח אות ג( גר"זב

להדמות בדרכי הקדוש ו נכון להשליך חתיכה קטנה לפני "ממש )שם( הגר"ז כבר כתבשאלא  ,אינו חייב להביא לו אוכל משלו וכדו'
במקל אחר שישליך לפניו כדי  ה את הכלביכשכתב דבגר"ז עיי"ש ו]. שכד ס"ק לא()סי'  במ"בוכן מבואר  ,הבריות ברוך הוא שמרחם על
  .[שלא ירגיל לבא אצלו

 -מסקנא דדינא-
 אינו חייבריקת משא שחייבה התורה, אלא שדומיא דפלהצילו מצער  יםהעולה לדינא, בעל חי המצטער מחמת רעב וכדו', חייב

שמרחם על  ב"המ"מ נכון להשליך חתיכה קטנה לפניו להדמות בדרכי הקו .לצורך זה 'להביא לו אוכל משלו וכדו להוציא ממונו כגון
 .הבריות

 ג| ה'תשע'' ויצא| פר'   כ"אקגליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב
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ולענין הלכה פסק מרן ז"ל כאן בשו"ע דאין לו 
להפסיק ולענות )יהא שמיה רבה וקדושה( 
וכדברי הרא"ש והרשב"א דרבים נינהו, אמנם 

וענה לא ביאר מרן ז"ל אם צריך לחזור  אם עבר
ולברך, ונראה דחשש להחמיר ופסק דלא יפסיק 
לכתחילה אבל לענין ברכה ספק ברכות להקל, 

 כנ"ל בדעת מרן ז"ל וכו' . עכ"ל.
אחר שהביא דברי המג"א ]ס"ק ה'[  ובנהר שלום

כתב להשיג על דבריו דה"ל להרב להזכיר 
שב"א דהמרדכי בשם ר"ת פליג על הרא"ש והר

וס"ל דאם ענה אינו חוזר ומברך, ואע"ג דבב"י 
לא פסק הלכה כדברי מי מ"מ נראה דמידי 
ספקא לא יצא, ותבנא לדינא דספק ברכות 
להקל. והכי דייק לשון השו"ע מדלא כלל דינא 
דס"ט דהפסיק בדיבור ודינא דס"י דהפסיק לדבר 

 דבר שמואלשבקדושה בחדא מחתא. ובתשובת 
כ דמשום סב"ל לא מברך, וכתב כתב ג"]סי' קמ"ב[ 

מהר"א בן חיים שע"ז נשענו האחרונים 
 -ז"ל. ואחר שדן בדברי המג"א כתב  ומהרי"ט

 ומ"מ אין לזוז מסברת המקילין בספק ברכות.    
דאם ]קשר גודל סי' ג' סט"ו[  החיד"אוכ"כ לדינא 

הפסיק בין יד לראש בעניית אמן, בדיעבד א"צ 
 לברך על של ראש. 

בפתח הדביר דברי הפוסקים הנ"ל  וכן הביא
]סי' כ"ה  בחסד לאלפים. וכן פסק ]קו"א סי' כ"ה ס"ט[

דאם הפסיק לדבר שבקדושה אין חוזר ס"ק ט'[ 
 . ]וירא אות י'[ בבא"חומברך וכמ"ש הט"ז. וכן פסק 

, והוסיף דאע"ג ]ס"ק ס"ג[ בבכה"חוכדבריהם פסק 
דאיכא ס"ס לברך, דשמא הלכה כהרא"ש 

אם הפסיק לדבר שבקדושה צריך והרשב"א דאף 
לחזור ולברך, ואת"ל כהמרדכי דאינו מברך שמא 
הל' כמ"ד דמברכין על תפילין של ראש בפנ"ע, 

ע"ש שהביא דברי הפוסקים  -]סי' י"ח אות ז' כבר כתבנו 

דאף היכא דאיכא ס"ס במילי דברכות שנח' בזה[ 
אמרינן סב"ל. ובפרט שכן פסקו האחרונים וגם 

 לפרש כן. עכ"ד.דברי מרן יש 
לדינא דאע"ג  פוסקי ספרדחזינן דדעת 

דלכתחילה אין להפסיק בדיבור בין תפילין ש"י 
לתפילין ש"ר אף לעניית דבר שבקדושה, מ"מ 
בדיעבד אם הפסיק וענה דבר שבקדושה אין 

 חוזר ומברך.
דאם פסק וענה  ]ס"ק ל"ו[ המשנ"באולם דעת 

 איש"ר או קדושה או ברכו, או שענה אמן על
איזה ברכה ששמע, חוזר ומברך. וציין לדבריו 

 בבה"ל.
 דבח"אכתב ]שם ד"ה אם שמע קדיש וכו'[  ובבה"ל

כתב בפשיטות דלדידן )דלעולם נוהגים לברך על 
על  צריך לברך שתיםש"ר על מצות תפילין(, 

אפי' לדידן  דבזההכריע  ובארה"חהש"ר. 
 ברכה אחתדנוהגים כמו ר"ת לא יברך כי אם 

מצות )ולדבריו נמצא דלנוהגים כדעת והוא על 
ר"ת לברך לעולם על ש"ר על מצות, אין נפק"מ 

 לדינא במה שעבר וענה דבר שבקדושה(. 
 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[ 

 

 פניני מוסר 
(3)נשמה יתרה  -עניני שבת קדש   

 
 - יתרה שיורדת לכל אחד כפי דרגתונפש 

ותנאים ואמוראים שמעו, נפש יתרה בשבת שהיא לכל "
ישראל ביחד היא אחת, אבל לכל אדם היא כפי 
מעשיו... לכל אחד מישראל כך יורדת לו נפש היתרה 
לפי מדרגתו, אם הוא חסיד נותנין לו נפש יתרה ממידת 

דת חסד, אם הוא ירא שמים נותנין לו נפש יתרה ממי
גבורה, ואם הוא איש תם, נותנין לו נפש יתרה ממידת 

תרגום דברי הזוה"ק, רעיא מהימנא, פרשת פנחס ) ".אמת...
 (רמב:

 
רעי ואחי, אהובי נפשי, הלוא תראו ענין הגדול " -

והנורא ההוא במאמרי הקדושים האלו מענין 
נשמה יתרה, ודעו איך צריך מזה שמירה מעולה 

ובטהרה כל יום  ונטירותא יתרתא בקדושה
 (יסוד ושורש העבודה ח, ג) ."השבת קדש, ודי בהערה זו

 
שתהיה תשוקת הלב  -ענין הנשמה יתירה 

"והנה בכל שבת יש ג"כ הארה מקבלת  -  להשי"ת
התורה והיא בחי' נשמה יתרה שאמרו חז"ל בפסוק 
וינפש וי אבדה נפש מכאן שניתן לאדם נשמה יתירה. 

 שבת צריך להיות וינפש.  ומקשין העולם דא"כ במוצאי
אבל הרמז הוא כנ"ל כי כשבאה הנשמה יתירה רואין 

להשיג הרצון  ין יכוליםמה שאבדנו ע"י החטא כי א
והתשוקה של הנפש האמיתי עד שבא השבת ורואין מה 
שאבדנו לכן וי אבדה נפש. וז"ש המענג את השבת 
נותנין לו משאלות לבו כדכתיב יתן לך משאלות לבך. 

כין לתשוקה ורצון הנ"ל להיות משאלות הלב פי' שזו
ותשוקתו להתדבק בו ית' כדרך שהיה קודם החטא 

שפת ) וכמ"ש לעיל פי' משיבת נפש וכל חפציך לא ישוו".
 אמת פרשת נשא, תרנ"ד(

 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 

 המכס להבריחבענין איסור 

אחד הגונב ממון ישראל או ", לא תגנוב" 'שנא ל"תכל הגונב ממון עובר על " )גניבה פ"א ה"א( הרמב"םסק פ
 . )חו"מ סי' שמח סע' ב( הטשו"עוכ"כ  ".הגונב ממון עכו"ם

, וכן פסק אדאע"פ שגניבה אסורה מ"מ הפקעת הלואתו שרי )קיג.( בש"ס ב"קוהנה לענין ממון עכו"ם מבואר 
דהלאו דלא תעשוק אינו אלא בישראל אבל )גזילה אות ד בהשמטות הצנזור(  בגר"זוביאר , (סי' שסט סע' ו)שם ו הרמ"א

 '.לא בנכרי שנא' "רעך", ומ"מ אינו שרי אא"כ ליכא משום חילול ה
דכתב  )סי' שמח שם( הבאר הגולהכ בפרטי איסור גזל עכו"ם. וכן הבאנו שם דברי "וכבר הארכנו בס"ד בגליון ק

"ואני כותב זה לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו"ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם ע"ז 
 ".)סי' תתרעד( בספר חסידיםלטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ"ש 

. ועל כן מלך ששם מס על בני העיר וכיוצא אינו גזל "דינא דינא דמלכותא"ד שנינו קיג:() ב"קוב (י:) גיטיןבהנה ו
]ועיין בגליון ל"ד שהארכנו  )חו"מ סי' שסט סע' ז( שו"עב , כמבוארוישראל שגבה אותם למלך אינו בחזקת גזלן

 .לענין דד"ד[
דלא אמרינן דד"ד אלא כשהמלך משוה מידותיו על כל בני מלכותו בשם אביו  )סי' קי( במהר"ח אור זרוע וכתב

 בפירוש הראשון שם. )נדרים כח. ד"ה במוכס( רא"שבוכן מבואר ] אבל אם משנה למדינה אחת לא הוי דיניה דינא
בשם סי' שסט( חו"מ ) הב"יוכ"כ  .[)נדרים כח. ד"ה גמ'( בשיטה מקובצתו )ח"א סי' קנח ד"ה אבל( בתשב"ץוכן 
 האבל אם הוא משנה למדינ ,"ש בשם ר"ת שלא אמרו דד"ד אלא כשמשוה גזירותיו על כל בני מלכותוהרא

 אחת לאו דינא הוא. 
שהוכיח שכל שהדבר שווה וקצוב לכל היהודים אע"פ שהוא רק ליהודים בלבד  )שרש קצד( במהרי"קעיין אלא ד

 )חו"מ סי' שסט סע' ו( הרמ"א. וכן פסק דבר קצוב דשפיר מקרי משוה מדותיו כיון שכל יהודי פורע בשוה ,הוי דד"ד
 )שרש סו( המהרי"קשהביא בשם  סע' ח( שם) ברמ"א ' עודעי]ו .שאם צווה המלך שישראל יתן יותר אמרינן דד"ד

הואיל ואינו חוקק  דדאם חקק לבעל אומנות א' כגון שחקק למלוה בריבית איזה דבר י"א דלא אמרינן דד"
 מבוארעל דין זה דצ"ע וציין לדברי הרמ"א הנ"ל בסע' ו'. ו אות לג(שם ) אבביאור הגר" וכתב ,לכל, ע"כ

 .[)חט"ז סי' מט אות ו( בצי"א ועי'שהוקשה לו דלכא' דברי הרמ"א סותרים זא"ז. 
העומד ישראל בזמן שהמוכס עכו"ם או מוכס ד )גזלה פ"ה הי"א( רמב"םב מצינו סלענין חובת תשלום המכו

 . )שם סע' ו( הטשו"עוכן פסקו  .מותר להבריח המכסלוקח מה שירצה שלו קצבה  איןשמאליו או 
מה אינו רשאי להבריח אלא מה שמוסיף שלא כדין, אבל שאף בכה"ג  )שם עמ' נט. ד"ה ומה שאמר( בב"י וכתב

י היינו דאמר ,דאטו מפני שהוא עושה שלא כדין לגזול יגזלו בנ"א חקו אסור להבריח, "כדי חוקושבכלל "
 . )שם(ט"ז ב 'ועי ,)שם( הלבוש נקטוכן . )שם( הרמ"אבתר גנבא גנוב וטעמא טעים, עכ"ל. וכן פסק  )ברכות ה:(אנשי 

חולק על הב"י, דכיון שמוסיף מדעתו גזלן הוא ונסתלק ממנו דד"ד ולכן מותר  )ח"א סי' רסא( מבי"טהאולם 
המוכס ישראל הוסיף שלא כדין ב' או ג' ]ועיי"ש שאם להבריח ממנו כל המכס שהרי הוא מציל את עצמו 

)סי' טז ד"ה ואמנם עוד יש בחוט המשולש  ]ועי' )שם ס"ק א(. החושן הקצותוכן דעת  .פעמים מחזיקינן ליה לגזלן[

  [.)מ' חמ' ססי' פה ד"ה והנה( שו"מוב ומיהו(.-לדקדק
 לא קנאוקח יותר, אבל אם כשישראל קנה מהמלך ולו אלא לא פליגיכאן שעד  )גזילה אות טז( הגר"ז וכתב

וכן ממונה נוכרי שסתמו הוא מוסיף  ,מהמלך אלא שהוא ממונה לגבות ונודע שמוסיף על קצבתו לעצמו
ליח המלך כמלך, והמלך שנוטל שלא הרי שמותר להבריח ממנו כל המכס כי המכס דין המלכות הוא ו ,לעצמו

עכו"ם מותר  קנאואבל אם  ,[דהגזל של המלך אינו דין )ססי' רצד( מין זאביבבנ וכן מבואר]א.ה.  כדין גזל הוא
כתב דאם יודע שאם יגיד  )ס"ק י( והסמ"ע] .לדברי הכל אפי' יודע שאינו מוסיף שהרי אינו גוזל את המלך

 .להמוכס כל הסחורה אזי יטול שלא כדין אזי לא יגיד לו כל הסחורה אלא לפי שמגיע עליו ליתן, ע"כ[
אם  ,קצוב למלךדבר  לקחתישראל שפסקו המלך במוכס  כתב שכל הנ"ל לא שייךש )שם( ברמב"םעיין עוד ו

, ע"כ. כס גוזל מנת המלךוהמבריח ממוע"כ  ,נודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך
 מ"מ כיון ,)של המלך(אתו וכהפקעת הלו אלא הוידאם מבריח המכס לא  דאע"פ )גזילה שם( בכסף משנה וביאר

אפשר שיהיה סכנת נפשות  ,יש חילול השם דעודמלבד שאם יו ,המלך הוי כאילו המלך עצמו גובו ודשהעמי
  , ע"כ.(ממנו שאין המלך מפסיד בזה מותר להבריחכיון אבל עכו"ם שחכר המכס מן המלך )בדבר 

. האוכהפקעת הלודהוי  ,רשאי להבריח המכס"מ יוצא דבמקום דליכא חילול ה' וחשש פק"נ סוהנה לפי הכ
אתו והלואלא אין זה בכלל הפקעת  ,דחה דברי הכס"מ כי מהרמב"ם לא משמע כן )שם( המשנה למלךאולם 

כתב שהוי גזל  )גזילה אות טו( והגר"ז]דד"ד, ע"כ.  יבריחו המכס ודאי המבריח גוזל הוא גזר שלא שהמלךכיון ד
הנאה זו של משא ומתן בארצו לאיש שהיה יכול למכור  ,שנהנה מארצו שלא מדעתו ומחסרו ממון ,)לדעה זו(

  .ועוד שהמלך מוחזק במה שמגיע לו מעבדיו כיון שסמכה דעתם שהוא אדוניהם[ ,אחר
במוכס העומד נדרים כח. ד"ה ) הר"ןע"פ דברי  )שם( הרמ"א וכתב הרמב"ם,שהביא דברי  )שם( שו"עב עייןולמעשה 

לך אע"ג דאסור להבריח מכח ד"ד מ"מ אם אדם דאפי' המוכס ישראל אם לא קנאו לעצמו רק גובה למ (מאליו
מיהו אם יש בזה משום  ,)וליכא משום "לא תגזול"(תו ליתן דהוי כהפקעת הלוואתו דשרי מבריח אין למוכס לכוף או

 יראת המלך יכול לכוף אותו, ע"כ. 
בכה"ג אבל תמה על הרמ"א, דצ"ע דהר"ן לא כתב אלא דאסור לנדור לשקר  )שם ס"ק כג( בביאור הגר"א יהומ

 . שפירש דברי הרמ"א[ )שם( ערך שיב ']ועי, ע"כ. מותר לגמרילהבריח 
משום דאף ע"ז  אתווהלוהנ"ל דאין זה בכלל הפקעת  המשנה למלךשהביא דעת  )גזילה אות טו( בגר"זועיין 

ים , וסידאין למוכס לכוף אותו ליתן דהוי כהפקעת הלוואתו דשרי הרמ"אכן הביא דעת ו איכא משום דד"ד,
שכתב שהערמה )כגון לתת דבר למי  )סי' ב( בריב"ש ']ועי .ירא שמים יחמיר שלא לעבור על ל"ת שבתורה

כדי להעלים המכס( מותרת דוקא כשהמוכס נותן דינים לא טובים לקחת ממונם, אבל מכס  סשפטור מהמכ
 מהרשד"ם 'ר. ועיבמתנה גמורה מות)למי שפטור מהמכס( שהוא מחוק המלך אסור דד"ד. אבל אם נותן לו 

 .[)חו"מ סי' קצא(
כיון שמן הסתם מוסיף על הקצבה  ,המכס מהמלך שלא קנהעכו"ם  ממוכס יוצא שלהעלים מכסעתה מ

ולדעת הגר"א ליכא  .אסור להבריחדמוכס שאינו מוסיף , משא"כ ב)עכ"פ ההוספה, עי' לעיל( להבריח מותר
' י]אלא שיש להעיר שהיום אפ ."לא תגזול" ליכא()ולפי הרמ"א אע"פ דמשום דד"ד איכא משום  איסור כלל

)שלא קנה  ושוב דינו כמוכס ישראל מפני חוק המדינה משום דמירתתגובה באופן שווה ד י"ל מוכס עכו"ם
 .ולמעשה יש להחמיר בדבר. [ומסתבר דהכל תלוי במקום ובזמן שיש לו קצבה המכס לעצמו(

נין העלמת מכס בחו"ל שרבני ארץ ישראל לא נהגו לומר בזה שכתב בע )ח"ד סי' שיט( בתשובות והנהגות שו"רו
היתר או איסור רק מזהירים שאין עוון כחילול ה'. וכתב שהדבר תלוי במח' הנ"ל. והעלה סברא להיתר 

משלם את המגיע לו היו מורידים הרבה את המכס ואם הוא משלם כחיובו המלא משום דאם היה כל אחד 
  ., ע"כוהמחמיר תבוא עליו ברכה וזוכה להיות ישר בכל דרכיוומ"מ סיים נמצא דהוא משלים למשתמטים. 
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