
  

  

  
  
  

  

    

  

    .אחר  ממון שאסור מחמת עצמו או מחמת דבר  ד.  .ביטול ברוב בממון ג. .ביטול ברוב באיסורים ב. .דין "לכם" ברות חוכהא. 

    ."לכם"היתר שימוש חשיב כ  ז.. איסור שהתבטל בהיתר של חברו ו. .להחיל דיים במקום ביטול ברוב ה.

  דין "לכם" בנרות חנוכה א. 
 שלו כמבואר בסימן תרע"ז דצריך שמןשסא)  סי' (או"ח שערים הבית דעת ,חלקו הפוסקים האם בעין לכם ברות חוכה

כבר   ולכאורה. , ע"כבביתו צריך לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של ר חוכהאכסאי שאין מדליקין עליו ד
שהקשה על הכלל שרצו לחדש הפוסקים שמצות שאפשר לקיימן ע"י שליח  )ד"ה ומיהו , ד. ברי"ףפסחים ( ר"ןב מבואר כדבריו 
איכא למימר כיון דאמרין כתב דו  ,שאפשר לעשותה ע"י שליח ואפ"ה מברכין עליה להדליק  "חדהא הדלקת מברכים ב"על",  

וכן  ע"כ. ,ם ע"י אחרלה להתקייטי כיון שאיו יוצא אלא בשל עצמו הרי אין מצוה זו יכוידצריך לאשתתופי בפר ).גכ( שבתב
  דחה דבריהם.  )שם ד"ה וחכמי הדורות( מאיריהאולם פסחים ז. ד"ה ואי). ( מהרמב"ןמשמע 

משום "לכם" אלא דא"צ קין  יש לדחותאלא ד קין. ךי צריאשקט ששיתוף של אכס) סי' תרעז אות ט( השעה"צמ וכן משמע
 "בבמ משמע כןו  .הבע"ה לא מקה לו מצא דלא השתתף האכסאי בכלוםא כדי להשתתף עם בעה"ב ואם הודס"ל דהקין 

הגרשז"א זצ"ל   ובשם בית יצחק. וכן פסק(ח"ט מע' חוכה אות טו)    בשד"חוכן הביא  .  , עיי"שדלא בעין "לכם" ב"ח  (סי' תרעג ס"ק ב)
י"ל דדוקא כשאיו מדליק בעצמו  ועיי"ש שדחה הראיה מהר"ן וצידד לומר    ,(ח"ג סי' פ)  והשבט הלוי)  19-ו   הגה יב   גפי"  חוכה  (הליכ"ש

לו חלק בשמן ועי"ז המצוה קראת מי   ההצריכו חז"ל דעכ"פ יהיובכה"ג  איו מקיים עצם ההדלקהכי  , דבעין שיהיה שלו
 דבעין "לכם" ב"ח (פיי חוכה פ"א עמ' טז) גריש"א זצ"לוה(מקראי קדש חוכה סי' כא)  הגרצ"פ פראק זצ"לאולם דעת  .על שמו

   .שכ"ז והארכו בזה בגליון .והוכיחו כן מהר"ן ה"ל
, האם ימא דיש ויש לדון לדעת המחמירים בגווא שהתערבו רות או שמן שלו במיעוט של חברו והדליק בהם האם יצא יד"ח

 .ון ואיו חשיב כשלו כללמל ברוב במואו ימא דאין ביט ,וחשיב כאילו הכל שלו אלא שעליו לשלם לחברוכאן ביטול ברוב 
  ."לכם"בעין ד כל מקום אף לעין ד' מיים ביו"ט ראשון ובופ"מ בזה 

  . ביטול ברוב באיסורים ב
 את בטילה מה"ת חד בתרי, אלכגון חתיכת איסור שפלה לתוך ב' חתיכות כשרווהה לעין איסורין מציו דין ביטול 

מין בשאיו מיו מדרבן בעין ששים משום שמא יבוא לבשלם יחד ויתן האיסור טעם בהיתר ויעבור על איסור  שבתערובת 
בתערובת יבש ביבש אבל   הוז .ועוד אות ב)שם ( הגר"א ,(ס"ק ב) הט"ז , ס"ק ט) שם ( הש"ךוכן קטו . (סי' קט) טורבכמבואר  ,תורה

כמבואר בפוסקים   תערובת לח בלח מין במיו בטל ברוב מה"ת ומדרבן בעין ששים, ומין באיו מיו בעין ששים מה"תב
"דאחרי רבים להטות" כתיב וכן   לגמרי  האיסור הפך להיתרדבמקום דאיכא ביטול   (חולין פ"ז סי' לז)  הרא"שוכבר כתב  .  ה"ל

(פתיחה   פמ"ג, ס"ק ז) שם( ש"ך, (שם ס"ק א) ט"ז, עי' )ב"ד ש"א עמ' יז. ד"ה ויש איסור(תה"א  דהרשב"א קטו רוב האחרוים אף אליבא

  ועוד, ואכמ"ל. (סי' תמז שעה"צ אות ל) מ"ב ,, ועוד)לתערובות ח"א פ"ג
  . ביטול ברוב בממון ג

א"צ להוציא אחד  מותרת לאכילה אף לזר ותרומה שהתבטלה במאה של חולין ד (כב:) כורותבב  מציו בממוןביטול דין  ולעין
ואע"פ   מבואר שהתרומה מתבטלתו  .סגי  מהתערובת אלא משום גזל השבט ואפילו אם איו מוציא אחד אלא ותן דמים לכהן

  בטילה. איהשחובת ממון אכתי יש כאן אלא ד ,ורשאי לאכלה שהיא ממון אחרים
  הראשוה  את  שהוציא  כיון  הקדש  זה  בכיס  פרוטה  שאמר  או  כיסו  בתוך  הקדש  של  פרוטה  פלהשאמרו    :)כא(  במעילה  וכן מציו

 עד והולך מוציא שהוא הקדש זה כיס מן פרוטה באומר  לחכמים ע"ר  ומודה ,הכיס כל את שיוציא עד א"וחכ  ע"ר דברי מעל
 הוא מתירין לו שיש דבר ת"וכ ,שפלה הקדש של פרוטה האי ליבטלד  ) פרוטה ה "ד שם( 'תוס והקשו הכיס, ע"כ. כל את שיוציא

  ביטול  דליכא בכיס חד אלא דליכא ל"וצ ,הוא דרבן מתירין לו שיש דדבר למימר ליכא הא בטיל לא באלף ואפילו פדיון י"ע
  בטיל, ע"כ. ולא חשיב  מטבע מי אי

 יהודה   רבי  שתיהן  כרגלי  אלו  הרי  לעיסתה  ומלח  ומים  תבלין  מחברתה  ששאלה  האשה  )לז.(  בביצהאלא דצ"ע ע"ז מהא דאיתא  
  שתערב   אבא הרי  רבי  להו  אמר  עיסה  לגבי ומלח  מים  ולבטיל  אמאי  לח:) -  (לח.  בגמ'ממש. והקשו    בהם  שאין  מפי  במים  פוטר
 לממוא איסורא מדמית קא מי ליה אמר ,כו' עליה  אחיכו ,וחדי הלה יאכל חבירו של חטין קבין בעשרה חטין של קב לו

מרובה,   של לבעליו המועט ממון קוי להיות ברוב  מועט בטיל לא - ממוא  אבל ופרש"י בטיל, ע"כ.  לא ממוא בטיל איסורא
 'לא בטיל אפיואפילו באלף מתערב קב חטין בעשרת קבין שכ "זלפד הריטב"אבשם  (שם ד"ה ופירש הריטב"א) מט"בשועי'  ע"כ.
  . ומבואר דממון איו בטל כלל.ושם בעליו עליו ולא עוד אלא שהוא כשותף בו לכל דבר 'מדאו

חיוב הממוי איו בטל, אבל הש  אלא הכווה ,דאין כוות הש"ס בביצה דממון איו בטל 'כתס"ק יא) (סי' תרמ"ט ב הבכור"יו
גזול באחרים  סדאם תערב הד. ועפ"ז פסק מעילהאיסור התלוי בממון דהייו איסור גזל בטל וזהו כוות התוס' לעיל במס' 

 שאם גזל) ד ק"ס תרלז מ"ז' סי( ג"הפמ בשם הביא )יג ק"ס( ז"תרל , ע"כ. ובסימןכי איסור גזל שעל הדס זה בטלשפיר יוצא בהם 
 להשיב לא, דמים אם כי לו חייב דאין ל"י מ"ומ, שם ביצהב כמבואר ברוב בטול שייך דלא, "יכר ואיו שלו עם וערבם עצים
  בעצים בטול שייך ודאי , בטל הממון  דגוף ט"תרמ' בסי י דבריו לעילדלפ וכתב ."ע"וצ יכר דאין מאחר גופא הגזילה את

  . )ס"ק שיח ועיי"ש בס"ק שכב ת אות ( וברכהבחיים    דברי הבכור"י והביא .הגזולים
זה הה   אלא שצריך לשלם כי אם ע"י ביטול ברוב אזיל שם בעלים מהחפץ' החביצה גמ' שב ביאר(סי' רכט ס"ק א)  בתיבותו

אם המיעוט של הפקר ומצא במקום הפקר לא מהי בכה"ג, ומ"מ דביטול ברוב אלא שלעולם מסקת הש"ס  ,וזה חסר חייב
(או"ח סי'   בשבילי דודו .(שם אות א) הערוה"שפסק  ןבחצר של חברו מ"מ הוי דבעל הרוב דהוי שלו אע"פ שלא עשה קין. וכאו 

למד בדעת התיבות דמה שוגע לאיסור עכ"פ אמרין ביטול כדמוכח בתוס' במעילה. וכן ר' הבת   ט ס"ק )-תמח ויו"ד סי' קסח
שכת' שכוות התיבות  )לדהגה  א (אואה פ" פתחי חושןב ועי'  .דברי התיבותב  (חו"מ סי' קכח על סע' ב ד"ה מי שתפס) המחת פתים

ועי' עוד להלן האם אמרין ביטול לעין   .עין בעלות הממון, אבל הבעלות שבגוף החפץ בטללשממון איו בטל איו אלא 
פירש דרב ספרא שד"ה אמר רב ספרא) שם ( ברש"י , יעוייןדרב ספרא מקשה על רב אבאמה שפירש התיבות ו[ .האיסור עכ"פ

  .בזה]  )עף ה  (או"ח סי' כו   עין יצחקוב   (שם)  בשט"מ, ועי'  מבואר דלא כפירוש התיבות(ד"ה הכי מי)    בתוס'וכן    ,יאמקשה על רב אושע
  א "פ  שקלים( המלך שערה דהה ,דח' בזה השער המלך והאבי מלואיםוראה מצא דח' הפוסקים אם שייך ביטול בממון. 

 דבר מצא הקאה בר לאו 'מדאו דהא ,לצבור מוסרן' שיהי ובלבד הקטים מן שקליםבמקדש  דמקבלין האעל  הקשה) א"ה
  תורה   דבר  לאחרים  מקה  ואיו  קוה  שהקטן  לקטן  לולב  ותין  דאין)  י"ה   ח "(לולב פ  הרמב"ם  כתב  ובהדיא  יחיד  משל  קרב  תורה
 חשיב  דמטבע  משוםד  אלא  ברוב  בטליםאלו    יהו  חיובא  מבי  המעות  דרוב  דכיון  ליישב  'וכת  .מוחזר  איו  החזירו  שאם  ומצא
  דרבן  אתי דלא דלולב בהאי כ"משא דרבן איסור ומפיק דרבן תקתא ואתי מדרבן והוא  לצבור שימסרם בעין בטל ולא
  מבואר דאמרין ביטול בממון. .ע"כ ,דאו' מפיק

  7האם מ
  
  

  

  

תפילת מחה של שבת,  עובדא הוה באחד שתוך כדי
חול, תפלה של בטעות המתפלל לידו מתפלל שמע כי 

  ושאל אם היה יכול לרמוז לו על כך באמצע תפלתו.
אפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבו, (ברכות ל:)    תן  -א  

אמר  (לב:)  ובגמ'ואפי' חש כרוך על עקבו לא יפסיק. 
רב יוסף לא שו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי 
עכו"ם פוסק. מיתיבי המתפלל וראה אס בא כגדו, 

כגדו, לא יהא מפסיק אלא מקצר ראה קרון בא 
  ועולה, לא קשיא הא דאפשר לקצר.

דאמרו  (כג.)  והר' יוה(פ"ה סי' י"ב)  הרא"שוכתבו 
היה עומד ומתפלל בסרטיא או (פ"ה סוף ה"א)    בירושלמי

בפלטיא הרי זה מעביר מפי החמור או מפי הקרון, 
ובלבד שלא יפסיק את תפלתו. ומשמע דהיכא שיכול  

  חק לצד אחר אין לו להפסיק ולדבר.   להצל כשיר
 - (שם)  השו"ע וכן פסק. (סי' ק"ד) בטורוהובאו דבריהם 

לא יפסיק בתפלתו, ואפי' מלך ישראל שואל בשלומו 
לא ישיבו, אבל מלך אומות העולם אם אפשר לו 
לקצר דהייו שיאמר תחלת הברכה וסופה קודם  
ה, שיגיע אליו יקצר, או אם אפשר לו שיטה מהדרך יט

ולא יפסיק בדיבור, ואם אי אפשר לו יפסיק. היה 
מתפלל בדרך ובא בהמה או קרון כגדו יטה מן הדרך  
ולא יפסיק, אבל בעין אחר אין לצאת ממקומו עד 
  שיגמור תפלתו אא"כ הוא בתחוים שלאחר התפלה.

דמהר"י מולכו  משמיה (ריש סי' ק"ד)  הברכ"י וכתב 
דאסור לגעור בפיו  (בתשובה כ"י)  ומהר"ם בן חביב 

בתיוק השוחק אף דמטרידו בתפלתו, אך מותר  
לרמוז בידו כדי שישתוק התיוק. ואם עדיין שוחק 
התיוק ומטרידו ירחיק ממו ולא ידבר. והובאו  

  .  (ס" א') ובמש"ב (ס"ק א') בשערי תשובהדבריהם 
ועיין סי' ס"ג  - (ס"ק א')שם שכתב  בשע"ת ויעויין עוד 

לעין לרמוז בקריאת שמע לדבר מצוה, דיש ס"ו) (
חילוק בין פרשה ראשוה לשיה, וכאן שאי שמחמת 
שמטרידו איו יכול לכוון תפלתו כראוי ה"ל צורך  

  התפלה עצמה ומותר לרמוז.
ומבואר בדבריהם דאע"ג דאפי' רמיזה בעלמא אסורה 
באמצע שמוה עשרה, אם עושה כן לצורך התפלה 

  לזוז ממקומו לצורך תפלתו שרי. עצמה שרי, ואף
אם היה עומד בתפלה והשתין (ס"ס צ')  הב"יכתב  -ב 

תיוק בבית הכסת ראה שיוצא מבית הכסת וגומר 
תפלתו, ולא יפסיק וישתוק עד שיביאו מים ויטילו על 
המי רגלים דשמא ישהה כדי לגמור את כולה ויצטרך  

וק  וז"ל תי(סי' שכ"ד) לחזור לראש. וכ"כ הרוקח 
השתין בבית הכסת ויצא רש"י מבית הכסת 
והתפלל, דקיימא לן הפוסק באמצע תפלתו אם לא 
שהה כדי לגמור את כולה חוזר למקום שפסק, ואם 
לאו חוזר לראש, היה עומד בתפלה וצואה לפיו מהלך 
לפיו עד שיזרקה לאחריו ד"א, ואם א"א ילך 

  לצדדים עד שירחיקה ד"א. עכ"ל. 
ולפי מה שפסקתי בסי' ס"ה בשם   -  הביתבבדק  וכתב  

קצת פוסקים שאפי' שהה כדי לגמור את כולה אין 
  חוזר לראש, איו צריך לצאת מבית הכסת.

ה והשתין ילהיה עומד בתפ  -(שם סכ"ז)    בשו"עוכן פסק  
ישתוק עד שיביאו מים להטיל על   ,תיוק בבית הכסת 

יצא  המי רגלים, או יהלך לפיו ד"א, או לצדדיו, או 
  מבית הכסת ויגמור תפלתו.

ויותר טוב לילך למקום אחר ולא  - הרמ"א  'וכת
לשתוק שמא ישהה כדי לגמור את כולו ויצטרך לחזור  

   לראש.
העומד   -שכתב (כלל כ"ה ס"ט)  בחיי אדםויעויין עוד 

בתפלה וסתפק באיזה דין איך יתפלל כגון ששכח 
איזה דבר בתפלה, מותר לילך ממקומו למקום מיוחד  

,  (וכן משמע מדברי תר"י ומרמ"א ס"ס צ"ו) ולעיין שם בספר 
דלא גרע מהשתין תיוק. ואם מותר לשאול הדין צ"ע 

  (סי' ק"ד ס"ק ב').  המש"בו"ל דמותר. והעתיקו 
,  בבהכ" דאם השתין תיוק ס"ו)  שם( "א ייהח 'וכת –ג 

ז לא "ישתוק עד שיביאו לו מים או ירחיק ד"א, דכ
מקרי הפסק, אבל אסור להפסיק בדיבור להביא לו 
מים כיון דאיסור מי רגלים איו אלא מדרבן וכו'. אם 

באמצע התפלה, אם יש לו בגד  הכ"תיוק טיף בב
לכסות אסור להפסיק ואפי' לזוז ממקומו, ואם אין לו  
או שעכ"פ יש ריח רע, ירחיק ד"א ממקום שכלה הריח  
או יצא לבית אחר, ואם גם אחרים עומדים שם 

א בעין "ומתפללים ואים יודעים מזה, "ל דאם א
אחר להודיע להם אלא בדיבור, מותר להפסיק בדיבור  

. ומוטב שיעשה הוא איסור קל 'לם מאיסור דאולהצי
דהייו איסור דרבן להפסיק בתפלה, משיעשו אחרים 

  להתפלל במקום מטוף. 'איסור דאו
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 בטלי לא ובעלים יהו קטים ממון עדיין כ"וא כלום קטן הקאת דאין  הקשה עליו דכיון )לג סי' כח ס"ק( "מאבה אולם  
' תוס הקשו שפיר שקלים מביאין היו ולא כליל כהן מחת לעצמן שדרשו כהים גבי במחות והתם ,שם בביצה וכדאמרין
 בטיל איסורא ביצהב  וכדאמר בטל שפיר בזה ממוא מחמת הבא איסורא  אלא ואיו הקדש דהקדשן ומשום ברוב דליבטל
  הקדש  כאן  אין  דאו'  דין  בתר  אזלת  אי  בקטים  אבל,  בטל  האיסור  "ממ  הבעלים  מדעת  תחומין  דאיסור  ג"ואע  בטיל  לא  ממוא
  לשיטתו באב"מ אזיל.ד  )ד"פ  ו" ש( ש"בש עי'ו ומבואר דס"ל דממון לא בטל. .ע"כ ,בטל ולא ממש קטים ממון רק  ואיו

 הלי  תיפוק,  גזול  ולמעט"  משלהם"  לדרוש"  להם  ועשו"ד  קרא  דלמה לי  ציציתלעין    קשהשה)  ו  "ק ס  יא '  סי(  "חמהארצ   וכן משמע
 ממילא ע"מהב מטעם דאם, שלו בצמר גזול צמר חוטי לו תערבו אם מ"פק למצוא דיש ותירץ, בעבירה הבאה מצוה דהוי
 ."כע  ,ח"ל  דף   בביצה'  כדאי  ברוב  בטל  איו  דממון  דאסור  פשיטא  לכם  מטעם  אבל,  הצמר  מכל  ציצית  לעשות  ויכול  בטלים  היו

לעין ממון שיכול להחזיק מדין קים לי (ועיי"ש שיש פ"מ  ביצה' במס ס"הש כפשטות בטל לא הממון שגוף משמע דס"ל
כי לעין זה לא מהי  מש בו אבל אכתי אין כאן לכםתהוי כשלו ורשאי להשלעולם אולם יש לדחות ד .)"לכם"שאיו בכלל 

כי   ה"ל  מעילהבקט דלא כתוס' ש (מעילה פ"ז ה"ו) זלאבאבן ה עי'ו . (אואה פ"ו הגה יח)"ש פתח ה והביאו. , ועי' בזה להלןביטול
  . כלללא שייך ביטול בממון 

הביא מהעטרת חכמים שדעת תוס' דאף דממוא לא בטל מ"מ איסורא דהקדש בטל אף דאכתי  (יו"ד סי' קס)  פתים ובמחת
ממון שייך להקדש וע"כ ממון שתערב ברוב לאו דלא תגזול ליתא דלעין איסורא בטל, אלא דעיי"ש שהביא דברי הש"ש 

(סי' רכט על סע' ב ד"ה ד"ה   באולם המשפטועי' עוד  שותפות). ידודאי לא שייך ביטול כשהוא ע" ה והה במה)(ד"שחולק ע"ז (ועיי"ש 

  .(פ"ל אות טז ויח) ובברית יהודה הגה לד)(אואה פ"א אות יג ו בפתח"שועי' בזה  שהקשה על התיבות. וע"ז)
  ממון שאסור מחמת עצמו או מחמת דבר אחר ד. 

מטבע לסוברים דליכא ביטול כלל הייו כגון ב  הייו הבעלות שבו אואין ביטול בממון מ"מ  ס"ל דד  ודעימיה  ש"שהואף לדעת  
וע"כ במעילה שהאיסור  ,בטל ,ולא במטבע עצמושל המטבע  שהאיסור הוא בערך הממוי במקום , אבלהגופא אסורשהיא 

כדו' די"ל דשייך ביטול (אא"כ הם בכלל דבר חשוב הוא להאות ממעות הקדש לא שייך ביטול משא"כ במטבע של שביעית ו
  . )שם( זלאבאבן ה וכדו' המוע דין הביטול). וכ"כ

 ,רק היכא דהאיסור הוא מחמת הממון של אחר בזה שפיר י"ל דממוא לא בטילשכת' ד  (או"ח סי' כו עף ג אות יא)  בעין יצחקשו"ר  
דזהו משום דכיון דהאיסור הוא מחמת ממון הקדש השייך לגבוה ושייך שפיר בזה ממוא  ,גבי הקדש לא בטלכמו שמציו ל

  י' הסח"א ס ( מהרי"ט בוכן מבואר  מעות שביעית שזה איסור שאיו תלוי בבעלות בטל.באולם  ,לא בטל כמו בהא דסוף ביצה

שאם המעות מאשים   , ועיי"שדחד בתרי בטילבטלים כדין יבש ביבש  מחמת דר  דמעות היתר שתערבו במעות איסור    ד"ה עוד) 
   . ועי' בזה בגליון ר"ב.בכל המעות םשותפיהם כ שוים

  להחיל דינים במקום ביטול ברוב . ה
חוטין שלא טוו לשם ציצית  לעיןשאל  (ח"א סי' ד) בעוג יו"טדהה  ,ברוב תלויה בגדר ביטולזו מקום לומר דפלוגתא  ויש

דמה"ת חד בתרי בטל וכת' דמצד א' י"ל    ,אם מותר להטילם בבגד ד' כפות או לא  ,שתערבו בחוטין שטוו לשם מצות ציצית
לו שמועיל ביטול להסיר חסרון    דידלא מהי ביטול בכה"ג  שמא  דאולם כתב דיש לדחות  וכשרים כל החוטים למצות ציצית.  

יד הוכן דעת    .דמהי ביטול אף בכה"ג(סי' צט ש"ד ס"ק יא ד"ה שאלה)    פמ"גהאולם דעת    ., ע"כג מעלת המבטלהמתבטל ולא להשי
ועי' בזה בגליון    .(ח"ח סי' רכט)  שבט הלויהו  (ח"ב סי' ג)  חיים  מחהה  ,(ח"א סי' יג)  הבין ציון  ,(יו"ד סי' רעז)   חת"סה  ,(לובלין סי' פח)  אליהו

 אע"פ שע"י ביטול אין כאן איסור מ"מ א"א לומר דחשיב כשלו משא"כ לדעת החולקים.דלפי סברת העוג יו"ט י"ל ומ"ח.   ק

  .ורפ"ב קס"ח  ותועי' בזה בגליו 
  איסור שהתבטל בהיתר של חברו . ו

(ע"ז   אור זרועב מציו. וכן איסורבטלה וותן דמים לבעל ה ,כשרותחתיכות וכדו' שפלה לתוך  איסורחתיכת ד ה"ל י"ל ולפי

ג דאיסורא "עא ,היתר ויש בהם כדי ביטולן של אם פלה חתיכת ראובן של בילה בתוך חתיכות של שמעושכת' ש פ"ה סי' רפז)
)  א ק"ס ז"מ קט' סי( ד"ביו הפמ"ג דעת. וכן (ע"ז פ"ה סי' ל)גהות אשר"י הה והביאו, ע"כ. בטיל צריך לפרוע לראובן חתיכה שלו

 דלא וזה ע"כ.דיבש ביבש במיו חד בב' בטיל אפילו של ב' בי אדם והכי מבואר בביצה ל"ח ב' והכין הוא וודאי עס"י ק"י, 
 כיון שיש כאן בעלויות שוות וא"כ אין כאן תערובת, עיי"ש.  ביטול  שמצדד דבכה"ג ליכא  (יו"ד ח"א סי' צה ובתרא סי' טז)  חק"לכה

י כמה דמים יפרע לו אם דמי חתיכת בילה כמו שהיתה שוה קודם "שמסתפק אליבא דהגהות אשר(סי' ה)  בעמודי אורועי' [
או כפי שהיא שוה עכשיו אחר התערובת שדמיו כשאר החתיכות הכשרות והן ביוקר. ועיי"ש  ,עטיםשתערבה שהיו דמיו מו

ולפי דברי   ששוה עתה יותר יחלוקו. הדצריך לשלם לבעל הבילה דמי בילה ומ (תרומות פ"ה ה"ג)ש"ס ירושלמי מפשיט לה ד
דס"ל ה"ל  התיבות    תמה על  (חו"מ סי' קכח על סע' ב ד"ה מי שתפס)  מחת פתיםשההתיבות ה"ל משלם לכאורה כדין הה. אלא  

שכל שממוו הה בלא מעשה איו חייב עבור    (סי' שצא ס"ק ב)הש"ך  ע"פ   ,משום שהה חייב לשלם  לאב  ,שאע"פ שהממון בטל
האתו וע"כ העלה שלמסקא דממון איו בטל יש לו חלק בגוף התערובת ולא סגי בדמים. ועיי"ש שהקשה מהא דבכורות  

אולם מהאור  ., ע"כי ליהשרתמשום דמשלתת ה"ל ותירץ דשאי ממון שאין לו תובעים דשפיר בטל ברוב, אבל דמים חייב 
   .](מע' ב כלל יח אות טו) האוצר ובבית(שער התערובת דין ג פ"ה)  רוך טעםבבמשמע הכי. ועי' זרוע לא 

אלא  ויוצא ידי חובתו לדעת רוב הפוסקים רשאי להשתמש בהם ,ברות שלו וכדו' של אחרלו רות  ומעתה י"ל דמי שהתערב
   שעליו לשלם לחברו.

  " לכם"חשיב כ היתר שימוש . ז
ואע"פ שדבר שאיו שלו ומשתמש בו משום סברא  לעיין האם יש כאן חסרון דלכם לדעת המחמירים לעיל.אולם אכתי יש 

, הכא שאי דמחמת שהתבטל (ס"ק א) במ"בדיחא ליה לאייש דעביד מצוה בממויה לא חשיב לכם כמבואר בסימן תרמ"ט 
  בשלו י"ל דהוי כשלו אלא שעליו לשלם לחברו.

ס"ק    ת  אות(  בחיים וברכהוהביאו    .כיון דאיכא ביטול בממון לגמרי ועשה כשלו  חשיב לכםף בכה"ג  דא  שם  בכור"י ה  דעתוהה  

דאיכא  כא ידה שהביא ע"פ הריטב"א )ד"ה ודרך אגב מהדר' ד' ח"ג סי' כט( השו"מ בשם) שם( בחיים וברכהועי' . ) שיח ועיי"ש בס"ק שכב
ושו"מ  .עכ"פ איכא קין "כ, ואלעין פסול גזול שקה ביאוש ושיוי רשות , אלא דשם מיירי רק חיוב דמים חשיב לכם

  .ולפי"ז ב"ד י"ל דעכ"פ יצטרך קין ,)סי' שג ס"ק ב ( בקצותמבואר  השו"משכ
דבעל הבית  ב)ות ברי"ף א (קדושין כב:  גבוריםהשלטי במציו ש דמי למה שיש לו רשות השתמשות והוא ברשותודכיון  י"ל ועוד

המזמן אורחים לשלחו ולקח א' מהם חתיכה וקידש בה אשה מקודשת שאין בעל הבית מקפיד עליהן אם יעשו כל חפציהן 
  (סי' קע סע' יט)שו"ע או"ח הקשה ע"ז מהש ד) ל ק "(שם ס בט"זעי' אלא ד. (אה"ע סי' כח סע' יז)הרמ"א  במזוותיהם, ע"כ. וכן פסק

יתן אסור לש ש"רשאים ליתן ממה שלפיהם לבו ולבתו של בעה"ב אא"כ טלו רשות מבעה"ב, וכאין האורחים שפסק ש
מו)   ק"(ס בב"ש' ן כאן קידושין ודאי אלא ספק. ועיכ מסיק שאי"ע ,וא"כ אמאי יכול לקדש בו  ,לאחרים שלא ברשות בעה"ב

איו  הא דאו"ח ד כת' ) סי' כח"א (קו המקהולתרץ דעת הרמ"א, דדוקא לבו של בעה"ב אסור ליתן אבל לאחרים מותר. שכת' 
 .כע" ,כן במקדש בו שפיר הוי מקודשתלבעה"ב אם האורח בעצמו אוכלו, ל היחא לידם דרך ארץ ומדין גזל אלא מש

  בגליון מש"כועי' עוד . עיי"ש ,הראשוים כת' דבאמת ח' בזהז) חו"מ סי' קמ( ל"חקוהחולק על הרמ"א.  )(ח"א סי' קמהרי"ט וה
  . ברצוו ן לוחברו לא ת, אולם יש לחלק דהכא שאי שדמי לזה"ד דועכ"פ לפי המקילים י"ל  .שכ"ז

  

  
המדליק "ח בשמן של חברו או של הפקר יוצא ידי חובתו אף אם לא עשה בו קין. ויש שהחמירו שבר   א' העולה לדיא,

לדעת רוב הפוסקים רות של אחרים ברוב רות שלו    ור חוכה צריך קין אם התערבלדעת המחמירים שב  ב'חוכה צריך קין.  
   איו צריך קין.י"ל ש

דכתב דברי הח"א (סי צ' ס"ק פ"ב)  במש"בויעויין 
אבל אסור להפסיק בדיבור להביא לו מים  -בזה"ל 

כיון דאיסור מי רגלים איו אלא מדרבן וגם י"א 
דא"צ להרחיק בזה כלל, על כן אפי' אם גם אחרים 
עומדים בתוך הד"א של המי רגלים ומתפללים אין לו 

  להפסיק בדיבור בשביל להודיעם.
ראה מלשוו דדוקא להפסיק בדיבור כדי להודיעם 
אסור, אבל להפסיק ברמיזה שרי. ואם כים דבריו  
מבואר במש"ב כאן דשרי להפסיק תפלתו ברמז 

  לת חברו. לצורך תפ
ואם כן אם טעה חברו בתפלתו ראה דמותר לרמז לו 
שטועה הוא בתפלתו, ואם אפשר דיכשל בברכה  
לבטלה יש מקום לומר דשרי אפי' להפסיק בדיבור  
לצורך כך, וכעין מ"ש החיי אדם לעין מקום מטוף 
בצואה דמוטב שיעשה איסור דרבן להפסיק בתפלה 

  ומשיעשו אחרים איסור חמור יותר.  
(הליכות שלמה פ"ח ס"ו)   זצ"ל "אדהגרשזוכ"כ משמיה 

אומר ותן טל באמצע תפלתו שמע את חברו דאם 
ומטר בימות החמה, אם יכול לרמוז לו ירמוז, ואם 
לאו יודיעו אחר שיסיים את תפלתו. ע"כ. וכתבו שם 

(דאם לאו יודיעו אחר שיסיים  טעם הדבר (דבר הלכה ס"ק ו') 

דברכותיו של הטועה מכאן והילך עד סיום תפלתו) 
  שמו"ע אין חשבות לברכה לבטלה.

אם דה"  דלכאו' י"לדן, והשתא הדר לדון די  -ד
באמצע תפלתו שומע הוא שחברו מתפלל תפלה של 

  ז לו שטועה הוא בתפלתו. לרמוחול, מותר 
ראה דשאי טועה בתפלה של שבת ומתפלל אולם 

תפלת חול, מטועה ומזכיר ותן טל ומטר בימות  
דדיא דהא המתפלל תפלה של חול בשבת,  החמה,

פוסק הברכה  הוא דכל שהתחיל ברכה של חול איו
אלא גומרה, כמבואר בשו"ע ריש סי' רס"ח, וטעמא 
דמילתא מפי דבדין הוא דבעי לצלויי י"ח ברכות 
בשבת כבחול ולהזכיר קדושת היום בעבודה כמו  

בת לא בר"ח וחולו של מועד, ורק משום כבוד הש
עית לשבת, ולכן צמאטרחוהו רבן ותקו ברכה א

ראויה לו מן בדיעבד שהתחיל הברכה גומרה שהיא 
(לשון  וחדת לשבת יהדין ואח"כ מתחיל הברכה המ

ראה דכל דמסתבר לו שחברו כן  ועל    המש"ב שם ס"ק ב').
יתן דעתו מעצמו על כך שמתפלל הוא תפלת חול, 

תו לציון, לא יפסיק יקודם שיסיים ברכת המחזיר שכ
תפלתו ע"מ לרמוז לו את טעותו, דהרי ליכא כאן  

לא יצטרך לחזור על ברכותיו   ברכה לבטלה כלל, ואף
[משא"כ בהזכרת ותן טל ומטר בקיץ, דודאי אם זכר 
באמצע ברכה שלאחריה שחייב לפסוק מיד באמצע 
הברכה ולחזור לברכת השים. ואף אם שכח להזכיר  
ותן טל ומטר בימות הגשמים אין סברא כ"כ שיתן  
דעתו על טעותו, וכל שלא יתקן עצמו בשומע תפלה 

  חברו עומד לפי אם  ורק. על ברכותיו] יצטרך לחזור
, ראה דירמוז לו על טעותו ברכת המחזיר שכיתו

שלא יצטרך אח"כ להזכיר ברכה  להצילו ע"מ 
ולחזור על העבודה, וכ"ש אם הוא של שבת אמצעית 

עומד לסיים תפלתו שירמוז לו על טעותו ע"מ שלא 
 יצטרך לחזור ולהתפלל.

  
  
  

  
  

מעלת שבת חוכה, שר שבת וחוכה משלימים זה 
"ושבת חוכה מעלתה גדולה מאד והיא בבחית    -לזה  

תכלית השלמות, ר חוכה ור שבת משלימין אהדדי, 
 דח בתכלית  מוציא ומעלה "ח יהודי מהיכן שהוא

  השפלות, ור שבת מעלהו להיכלו כולו אומר כבוד. 
ולכן מדליקין קודם ר חוכה ואח"כ ר שבת, כי ר 
שבת מאיר ליהודי רק כשמצא למעלה מעשרה, ע"כ 
מקדימים תחילה את ר  חוכה שהקב"ה מאיר בו  
ליהודי למטה מעשרה, ואח"כ יוכל להתעלות בר  

השבת שהקב"ה מעלה את היהודי  שבת למעלת
  להיכלו כולו אומר כבוד...

ומצא כי שבת חוכה היא מהשבתות הגדולות בשה,  
ומבחיה מסויימת זו השבת הגדולה של השה, שיש 
בה עליה לכל הפתילות והשמים שאין מדליקין בהם 

  בשבת, וכל יהודי יכול להדלק בה מאור השבת.
כי אף אלו שאין להם שום עצה איך להתעלות בכח 
הש"ק לבדה, מפי שאור השבת גבוה מאד ורא ושגב  
ואים יכולים להתאחז בשלהבת השבת ולהדלק 
באורה, הה בחוכה מדליקין בהם בין בחול בין  
בשבת, שר חוכה מחלץ יהודי מהיכן שמצא בבחי'  

גיע גם  שבשפלו זכר לו, ועי"ז יכולים הם כבר לה
  (תיבות שלום להאדמו"ר מסלוים, חוכה עמ' פו) לשבת" 

  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 


