
  

  

  
  
  

  

  

    בעיירות וכרכים קריאת המגילה  חובתא. 
ביום י"ד באדר קוראים את המגילה בעיירות גדולות. אמם כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן ון, ש (ב.)במגילה מבואר 

  . (סי' תרפח)  עשו"טה פסקו כןועכשיו קורין בט"ו.  םאפי' אין מוקפי
 בגמ'בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר אם עתיד לחזור למקומו קורא כמקומו ואם לאו קורא עמהם. ואמרו  ש(יט.)    ועיי"ש

דרבא   סי' ג)פ"ב ( רא"שהופירש  אבל אין עתיד לחזור בליל י"ד קורא עמהם. ,אמר רבא לא שו אלא שעתיד לחזור בליל י"ד (שם)
שהלך  "עכ מועיל לב"כמ ,הוחלה עליו חובת קריאוכמו שמועיל לבן כרך להיות כבן עיר כשעמד שם ליל י"ד  .'קאי אכולה מתי

לכרך ועמד שם מקצת יום י"ד כיון שבזמן חיוב קריאת בי מקומו איו עמהם סתלקה מעליו חובת קריאת אשי מקומו וכלל 
  .  )סע' ה שם( שו"עהט כן פסקוו .אבן כרך שהלך לעיררק דרבא קאי שפירש  )שם( רש"יכ דלא ., ע"ככרךעם בי ה

  בי"ד וט"ו להתחייב. ב
פטר   י"דדירתו בליל  תחייב כאן ובן כרך שעקר    ט"ור' בון בר חייה בעי בן עיר שעקר דירתו ליל    )ג" ה  ב" פ  מגילה(  בירושלמי  איתאו

וגדולה מזו אמרו  ,שבן כרך שהתחייב בי"ד וחזר לכרך חוזר וקורא בט"ושכת'  )רבא אמר' גמ ה"ד . ושם ( ן"רב  ועי' .מיכן ומיכן
  . )ד"ה ובן כרךשם ( ובריטב"א )ד"ה ולעין שם ( ברשב"אוכן הוא  , ע"כ.וכאןבן עיר שעקר דירתו ליל ט"ו תחייב כאן  בירושלמי
שיחזור ויקרא פעם שית עם בי הכרך  שאין סברא שקטו )שם( ברשב"א ובריטב"אהובאו  ר)פד"ה בן כ עיי"ש( תוס'העת אולם ד

איו יכול לפטור עצמו יומיים. וכ"כ  ידאוה שבימשלומד שכוות הירושלמי בת(שם)  הפי משהמוכן יוצא  ., ע"כשכבר פטר
   .ד"ה בן כפר)( מאיריב עוד ועי' .המובא להלן אות ד' פמ"גבועי'  .כוות הירושלמי בתמיהתוס' לש (סי' קב ס"ק ב ד"ה אפשר) החזו"א
והרמ"ע באלפסי   )ו. אות גשם  שלט"ג  (  הריא"ז  כןו.  הביאו דברי הירושלמי  ) שם על סע' ה(  גר"אהו  )ס"ק ח(  הא"ר  ,)ה  (ס"ק  "חהפר  ולמעשה
הביא   )שם אות ה( השלחן הערךו. שעקר דירתו והלך לכרך ליל ט"ו חייב כאן וכאן בן עירקטו ש )אות ג( במחז"ב והובא  כ"י  זוטא

אבל בן עיר שהלך   ,מבואר דבן כרך שהלך לעיר ואח"כ חזר בט"ו דקורא כאן וכאןשר"ן מהדברי הריא"ז ודעימיה ושוב הביא 
  וזר וקורא בט"ו וכ"כ בהדיא המאירי, ע"כ.לכרך ליל ט"ו ראה דכיון שקרא בעירו בי"ד איו ח 

  "ח יצא כבר יד  םאשפסק    (ח"א סי' מו)  האור לציון  אולם  .)שם(  החזו"א  דעת  וכן  וכאן.  כאן  תחייבשמ  לדיא  שהביא  (שם)  ה"לבב  ועי'
שעובר לגור בכרך    ירתו, הייובמי שעקר ד  הירושלמי מייריא"    ,הבבלי חולק על הירושלמיכי    ,בי"ד איו מתחייב שוב בקריאתה

  ד"ה ב"ע שכס)  ס"ק ו ס (שם    בחזו"אהוא  וכן    .דס"ל שלמעשה מספק יקרא בלא ברכה  )פ"ה אות י(ח"ד  ועיי"ש    ., ע"כ, וצ"ע  עבאופן קבו
הוכיח    )(ח"א סי' כג  המח"שו  .יקרא בלא ברכה)לגמרי    דירתו  שלא עקרדב"ע  בגווא  אף  (ועיי"ש שאא"כ הוא בן כרך שחוזר לכרכו  

קט שלא לברך בכה"ג כי כל    (אות כט)  כה"חוה  .הבה"ל  וכן משמע מסתימת  מהפמ"ג דאף אם לא עקר ביתו אלא ליום ט"ו חייב.
כן דעת ו בשם הפמ"ג והחזו"א דלא כהבתו בירושלמי).להלן שמבואר  הירושמלי דלהלן פטר (אולם יעוייןשקרא בי"ד ל

  יש להחמיר שלא יוציא רבים יד"ח.לפי"ז ו .קרא בלא ברכהדיש ל) כח-זעמ' כ פורים(שבות יצחק   זצ"ל הגריש"א
  בי"ד ובט"ו להיפטר . ג
והראשוים לא הביאו   ממצות פורים כאן וכאן.שבן כרך שעקר דירתו והלך לעיר בט"ו הרי זה פטור    ה"ל  בירושלמימבואר עוד  ו

 יצא לחדשאות ג)  ח"ב סי' קפד  (  "זובמוע.  (שם)החזו"א  דעת    וכן  פסק כהירושלמי.כה"ח  ב  באהו  המחז"באבל    של הירושלמי.חלק זה  
  .כי מפקיע עצמו מהמצוה ראוי לעשות כןאין מ"מ ש ) פמ"הר(אשרי האיש   הגריש"א זצ"לדעת ו דבכה"ג בעין עקירת דירה לגמרי. 

  רא בי"ד  בן כרך שק . ד
גופא  )ושקלים פ"א ה"א פ"ב ה"גו פ"א ה"א מגילה (בירושלמי  איתאדאלא דצ"ע על דברי הפוסקים דס"ל דמתחייבים כאן וכאן מהא 

אם ולפי"ז    .(יבמות יד. ד"ה כי)  בתוס' . והובא  אמר ר' חלבו רב חוה בשם ר' חייה רבה הכל יוצאין בארבעה עשר שהיא זמן קריאתה
בן כרך שקרא בי"ד יצא, הייו  כי  ,עמד בזה וכתב דאן זה סותר )(שם מ"ז סס"ק ווהפמ"ג  פטר מלקרא בט"ו.כבר קרא בי"ד תו מ

בן  דעימיה ד ו ר"ןה ש"כז אין ללמוד ממו מ"שאירע שקרא כן, אבל כאן זה קרא בהיותו בן עיר ואח"כ עשה בן כרך כו', ולפ
  הא דהכל יוצאין בי"ד, ע"כ. יו לבין"ן יש לחלק באף דיא דהר "מכרך שחזר למקומו, ומ

לא עקרה בזה זמן כי  יצא,  אפשר דלמקרי בי"ד אף בעבר וקרא    הכיון דאסרין ליכרך שקרא במזיד בי"ד    דבן  'כת)  שם(  חזו"אהו
שלמי ירוהדברי  כרכים כיון דעביד איסורא, אבל בספק דקורא בי"ד בהיתר ובקביעות חייבו חכמים גם בט"ו מספק, ובזה יחא  

כל שקורא בי"ד בהיתר ובחיוב לא פטרוהו מט"ו אע"ג די"ד היא קריאה של מצוה אף בבן כרך, מ"מ תחייב כאן וכאן דד ה"ל
ספק קבעו חכמים לקרות בט"ו מחמת ספק, וקבעו לברך בי"ד   ובמקום ,שלא תעקר זמן כרכים קבעו חכמים שיתחייב בט"ו

  .הכה"ח בשם ב' אותועי' לעיל  ע"כ. ,אם היא מוקפת ובט"ו הוי ספק מצוהולא בט"ו, דבי"ד קיים מצוה בודאי אף 
   .צא בי"ד רק במקום דלא אפשר כט"ו שחל בשבתו בן כרך ידן זצ"ל המהרי"ל דיסקיבשם )  ד אות ב(ח"א סי'   בציץ הקדש 'ועי
יט. ד"ה  ( מהמאירימוכח  וכן .דבריודחה מ"ז ס"ק ב) ( הפמ"גאבל  הירושלמי. על חולק בבליהש קט) שם( ח"פרהגוף הדין  יןולע

  .כהפמ"ג שמצדד להקלומשמע  הפמ"ג הביא דברי הביא דברי הפר"ח, ושוב ק ח) ס"( מ"בהו .)שם( הגר"אוכן פסק  ,כלל)
  שעת הדחק ב. ה

האם עליו לקרוא  ,להשאר בכרך בידו לא יוכל לקרוא מחמת אוס או משום שלא יהיהמצא בי"ד בכרך ובט"ו ויש לדון במי ש
ירושלמי מבואר דלפי הואע"פ ש . עבדיכבד  ר הוישא"א לו באופן אחהיכן די"ל דה"ה  ,עבד יצאיבדשלפי דעת הירושלמי בי"ד 
  . י"ל דכ"ז בדיעבד אבל לכתחלה שיודע שיפטר גם בט"ו עליו לקרוא בי"ד ,י המקומותשבמצא פטר בכה"ג גופא 
 ,כי לפי הירושלמי אף בן כרך שקרא בי"ד יצאהייו שעיירות המסופקות קוראים בי"ד  ביאר שהטעםש ) שם( הגר"אמ והה
י"ל דחשיב כלא   ה"ל  המהרי"ל דיסקין  לפיכן  ו  ולפי"ז י"ל דה"ה ב"ד.  ספק.במקום  עכ"פ  מותר לקרוא לכתחלה בי"ד  אר שמבו

  .  ס"ל שאם קרא בי"ד יצאו חוש לפוסקים שלא קטין כהירושלמיאלא דאכתי י"ל דבכה"ג יקרא בלא ברכה כי יש לאפשר. 
  יוצא לדרך. ו

שהוא בא בדרך או בספיה ולא היתה  י"דר' בימין ר"ו שבן  ואחיבשם  )סי' קצה( קטי הלהשבלדלא גרע מהא דכתב  ועוד י"ל
ומברך לפיה ולאחריה. והרב ר' יעקב מגוירצבורק ר"ו הביא ראיה לדבריו    ט"ועמו מגילה וזדמה לו בידו בט"ו שקורא אותה ב

דהאי קריאה היא  (ס"ק ט) ט"זה וכת'. )סע' ח שם( ע"שוה וכן פסק, ע"כ. יקרא בלא ברכה "מואם יש שמסתפקים בדבר מ כו',
אולם יש  .ה"לשהיא בלא ברכה כמבואר בשב 'כת )ס"ק יב( המ"אשסתם בזה. אולם  השו"עוכן משמעות  . רכה כי זו זמהבב

, אבל לא יברך יהיה לו ראיה גד זהלמי שאם יש מי שמסתפק בדבר לא יברך, ר"ל שאלא שלא יברך  'לא כת ה"לשבדלדחות 
בן כרך שיוצא בי"ד לשיירא שקורא  "שלפ"ז "ל דכ' דכתו כןופסק  (אות יז) הא"ר 'וכן ראיתי שכתדמברך.  ס"לגופא  ה"לשבה

קט שיקרא בלא  (א"א שם) והפמ"ג, ע"כ. י"ד הוי שלא בזמהכי , ומ"מ יש ליקח עשרה קפ)סי' ( בתמים דעיםבברכה, וכן משמע 
 , ע"כ. א כלל דכתיב ולא יעבורלא ברכה דכבר עבר עיקר זמה אבל מט"ו ואילך לא יקרב םאישקורפסק  (ס"ק כג) והמ"ב רכה. ב

  קריאה מעיקר הדין. ולפי"ז יוצא דלפי הא"ר ב"ד קורא בי"ד בברכה, משא"כ לדעת המ"ב ומשמע מדבריו שאין זו 
  

  
פטור ויש אומרים ש .בן עיר שעקר דירתו (לאחר שקרא בי"ד) והלך לכרך, יש אומרים שמתחייב שית בט"ו א' לדיא,העולה 

ויש  .או שהוא בן כרך שהיה בעיר בי"ד וחזר לכרכו (ששם ביתו הקבוע) בליל ט"ו בלבד) םלפורילא רי (אא"כ עקר דירתו לגמ
לסמוך    לויכאבל אם עקר או שחזר לכרכו  (  יקרא בלא ברכה   לגמריאם לא עקר    הולמעש  שקטו שבכל גווא איו חוזר ומתחייב.

י"א  ,דירתו וחזר לעיר בט"ואו בן עיר שעקר  ,יר בט"ובן כרך שעקר דירתו והלך לע ב' לא יוציא רבים יד"ח.לכתחלה ו ,)לברך
  .פוריםממצות כי מצא מפקיע עצמו  אין ראוי לעשות כןו .פטור ממצות פורים כאן וכאןש

  
  
  

  

  
  

ב שבת ירק ע"ג אש גרופה עובדא הוה באחד שתן בער
 לסעודת שחרית, בליל שבת  מ שיתבשל עדוקטומה ע"

ע"מ לבדוק את  ופתח הכיסויהגביהו מעל האש 
אש, ולאחר מכן ע"ג הלמקומו החזירו שוב בישולו ו

שבשעה שהרימו לא היה מבושל כל צורכו  תן דעתו 
חזרתו תבשל כל צורכו, ושאלה השאלה אי הוע"י 

  שרי לאכול המאכל.
הה בירק שאיו אכל חי ודאי המבשלו בשבת  -א 

אולם אף בירק האכל חי  .עובר על איסור דאורייתא
מח.)  שבת ( התוס'ביה משום בישול בשבת, וכמ"ש  אית

משמיה דרשב"ם דאם הטמין תפוחים עם קדירה 
בע"ש, אסור להחזיר בשבת כרים וכסתות על הקדירה 

ות, דאם  שעמהן, או להוסיף על אותן כרים וכסת
מחזיר קודם שתבשלו מצא מבשל בשבת. והובא 

  סי' ר"ד ס"ד דאף  שו"עב  כן הואס"ס ר"ז. ו  בטור
בפירות שאכלים חיין לא יחזיר הכיסוי אם תגלה 
  ולא יוסיף עליו עד יצלו מפי שממהר לגמור בישולם.

  דהמהר"י מולכו כתב משמיה  (סי' שי"ח ס"ק ג')  ובברכ"י  
דהמבשל בשבת פירות שדרכן  ' מ"ב) (בתשובותיו כת"י סי

תא בוולאכול חיין או חיין ומבושלין חייב, דרובא דר 
דפירות האכלין חיים דמי למאכל בן דורסאי. ס"ל 

  ) בתשובותיו החדשות סי' רי"ג ( דהרדב"זוהביא משמיה 

דכתב לעין דבר שאכל כמות שהוא חי דאיו אסור  
אכל משום מבשל אלא מדרבן, דהא דבר שתבשל כמ

בן דורסאי אין חייב עליו משום בישול בשבת. ותמה 
מבואר דרק ' ג') (פ"ט הל עליו הברכ"י דמדברי הרמב"ם 

במבושל כ"צ פטור, אבל אם תבשל כמאכל בן 
וכ"כ הרמ"ך והב"י בדעת הרמב"ם.  דורסאי חייב. 

ומ"ש דהוא אסור מדבריהם הוא סברת הרשב"א. ותו 
וא חי חייב, דמוכח ברמב"ם דדבר האכל כמות שה

דלא פטר אלא דבר שאיו צריך בישול כלל. אבל דבר  
ארעא לבישולי אפשר האכל כמות שהוא חי ואורח 

  דחייב וצריך להתיישב בדבר.
מב"ם פ"ט הה בר -כתב  )סי' שי"ח ס"ק קי"ד( ובשה"צ

או שאיו צריך   של כ"צמבוה"ג כתב דהמבשל דבר ש
ר שאיו בישול כלל פטור, ופשוט לע"ד דהייו דב

משתבח כלל ע"י הבישול, ולאפוקי פירות חיים וכה"ג  
שהוא משתבח ע"י הבישול, ותדע דהלא מוכח בגמ' 

דמים יש בו משום בישול, והרי מים ג"כ (מ:) בשבת 
שותה אותו כשהוא חי [ויש לדחוק קצת, דמים לא 

י' מג"א בס"ס ר"ד לחד תרוצא]. עדיף כמו פירות, ע
פק בזה אי חייב מן  ומצאתי בברכ"י שהוא מסת

התורה או מרדבן, ועיין לעיל בסי' ר"ד ס"ד  
ובראשוים שכתבו דיש בזה משום מבשל, משמע 

בסי'   בפמ"גמסתימות הלשון דהוא דאורייתא, וגם 
(סי' שי"ח    הגר"זזה משמע דס"ל דהוא דאורייתא, וכ"כ  

   .(הל' שבת כלל כ' ס"א) אדםוחיי סכ"ד) 
דסתם כדעת החיי  י"זסי' שי"ח ס"ק  במש"בוע"ע 

אדם דהמיח פירות על התור לאחר שהוסק ותבשלו 
(ד"ה אפי'  סי' שי"ח ס"ד  בבה"לויעויין עוד  .שם חייב

דמבואר בדבריו דאף לדעת הראשוים  בעודו רותח)
לית ביה משום בישול,  דס"ל דכל שתבשל כמאב"ד

  מ"מ בפירות אית ביה משום בישול.
דאף אם רק ממהר  "לומבואר מדבריו בשה"צ ובבה

דהא בסי' ר"ד   הבישול אית ביה איסור דאורייתא.
   ס"ד איירי דרק ממהר הבישול.

ריש סי' שי"ח דכתב  הרעק"אבהגהות  ויעויין עוד
היתה על דאם הקדרה (שבועות יז:) דהריטב"א משמיה 

האש ולא היתה ראויה להתבשל עד שעה או שעתיים, 
אפשר דחייב,  והפך הגחלים ועי"ז קירב הבישול, 

דלא ברירא דקרובי בישול מילתא היא. ע"כ. ומבואר 
אולם יעויין בריטב"א [ ליה דאיסורו מדאורייתא

  .]בשבת יח: דהמגיס חייב משום מבשל
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  מוצרי חלב ב להשתמשבפסח  להקפידהאם ראוי  
  ערב פסח""כשר לפסח  שרשום עליהם

  א. פרה שאכלה איסור  
(לא.   'תוסב '. וכתטרפה פסולה מעל גבי המזבח בהמהשיקה מרה כשיבהמה רבי חיא בן אטיגוס אומר  (ל:) בתמורה איתא

, להדיוט  'אפיה"ה  לפום ריהטא  בם למזבח, מ"מ  ידאע"פ שדברי הש"ס אמרו לעין "קדשים" שפסולים בכה"ג להקר  ד"ה שיקה)
  . קצת מדבריהם שהלכה כרחב"א, ומשמע דפרה שאכלה איסור אסרת אף להדיוט דוטיםמבואר  .ע"כ
שהרי   (יבמות רמז סו) מהמרדכי '. וכן רחב"ארדאין הלכה כ 'כת  )שם(רע"ב ה ו )והל' איסורי מזבח ספ"ג תמורה שם(פהמ"ש  הרמב"ם אולם
  כל ימיה והיא מותרת.  לכתחלה מותר להאכילה דברים האסורים 'דאפיקט 

התוס' ש 'כת (ס"ק ה)"ך שוה. באכילה בהמה שפטמה מאיסור אסורהש' כרחב"א פסק ע"פ התוס(סי' ס סע' א)  הרמ"א ולמעשה
 אוכל איודכיון ש ,אכילה איסוריוהמרדכי מיירי לעין  ,בהאה אסוריםש "זע דתוס' מיירי לעין כרשיילא פליגי,  והמרדכי
דאין לחלק בין איסור אכילה לאיסור האה.  )אות י הגב"י(שם  הכה"ג אמם דעת .תמותר וע"כ כשרוף הוי עצמו דמעוכל האיסור

   וכמבואר בפוסקים דלקמן. שהמרדכי שהתיר לא התיר אלא לאחר שהיית מעל"ע 'כת בית יעקב בשם  )יו"ד שם( מהרש"א 'גוב
  ב. אין עיקר גדילתה מהאיסור  

שהיקה כפטמת משום החלב שיקה מהטריפה אלא תאין הבהמה אסרת מטעם שמ אלרחב"דאף  (לא.)שם בש"ס עוד  ויעויין
על אותו חלב של דהואיל ויכולה לעמוד  (ד"ה הואיל) ופרש"י . חלב רותח משחרית לשחרית הואיל ויכולה לעמוד עליה מעת לעת

יא ואפילו אכלה דברים ממה ה שחרית מעת לעת בלא שום אכילה אחרת וכשהגיע מעת לעת חזרה ויקה הלכך כל גדילתה
". ומבואר מדבריו  כל ימיודאף בכה"ג איה אסרת אלא כשאכלה משחרית לשחרית "  (ד"ה חלב), ע"כ. והוסיף שם  אחרים ביתיים

אם תפטמה שהא דאמרו ש ) ס"ק ה( ש"ךה וכן ביאראיסור הבהמה אסרת, אבל בלא"ה לית לן בה. עיקר גדילתה מהדדוקא כש
וגם פשוט דכל ימיה הוא לאו דוקא אלא ר"ל שעיקר גדילתה   ,כלה ולא תפטמה כדמוכח בתוס' דתמורהדה"ה א  הוא לאו דוקא

  . , ע"כאכלה ביתיים דברים המותרים דיא הכי 'וה"ה אם אכלה דברים האסורים כל ימיה משחרית לשחרית אפי, מהם
ובדרך .  אסרתי"ל דלשחרית אפי' יום אחד בלבד    ה משחריתשכל שאכלבתמורה  התוס'  ד  שכת' אליבא  )ס"ק הש"ד    שם(  פמ"גב  י'וע

אלא באותו היום שיקה בלבד, לפי אלא שאיה אסרת    בכה"גאסרת  חב"א  רלש  )שם(רע"ב  הו  )תמורה שם(פהמ"ש    הרמב"םזה כת'  
   , אבל אם תעכל, הרי היא מותרת.עד שיתעכל ל"עשהיא יכולה לעמוד עליו מע

שיקה מחלב  "םוכאסור לקות בהמה מן הע דלכתחלה 'כת (הגהות שער מז אות ט) או"ההבשם  )כלל סה דין י(בתורת חטאת  הוה
   דהייו טעמא משום "מראית העין". 'כת "חתושהאלא  ,לא יקה כל ימיה אסור לקות לכתחלה 'ומשמע שם אפי ,טמאה

כל שאכלה דברים האסורים בהאה  ש  'כת  )שם(  והפמ"ג  איסור.אלא כשעיקר גדילתה מה  פסק דאין הבהמה אסרת  (שם)  הרמ"או
 ,'חלתוס' אסור לכת ,. ואם אכלה כל ימיה דברים המותרים ואסוריםל"עצ שהייה מע"מותר לקות ולאכול בו ביום וא  "אפ

  . מטמאה להתוס' דיעבד אסורולמרדכי שרי ואם כל ימיה או משחרית לשחרית או יקה בקטותם  אה"עמשום מר ו"הולא
כן כי י"ל  לכה"גואף . דהיתר הואלשתות חלבה בפסח  כול בשרה אולא מעתה י"ל דפרה שאכלה חמץ בערב פסח אין איסור

(סי' תא   מ"ב עי'הבלועים מחמץ,  כלים , אא"כ ימא דחשיב איסור לגבי פסח וכמו שח' הפוסקים לעין הכשרתהיתר קאכלה

  חמץ בערב פסח דחלבה מותר בפסח.  שאכלהה"ה לאשה פי"ז י"ל דל. ו"לואכמ ,ס"ק כח)
כן אשה שאכלה חמץ מחמת פק" בפסח משחרית לשחרית,  ,אולם היכן שהבהמה אכלה חמץ בפסח משחרית לשחרית או כמו

  אסר (לחולקים על רש"י).אכילת איסור האה י"ל דהחלב  מחמת שהיאי"ל ד
  ה וזה גורם) ג. אכלה גם איסור וגם היתר (ז

  ע"זבכמו ששיו  ,  היכן שאכלה גם דברים אחרים י"ל דשרי משום דהרי זה וזה גורם מותר  איסור, אבלאלא דכ"ז כשאכלה רק  
  .  (יו"ד סי' קמב סע' יא) השו"ע . וכן פסק מותר, ע"זפרה שפטמה בכרשיי כגון  גורמין לו,  היתרשדבר איסור ודבר  כלד  )מט.-מח:(

גורם  דהטעם דאמרין זו"ז )והבריך(ע"ז מט. ד"ה  ברש"ידהרי מבואר , תר זה אף לעין איסור חמץיש לעיין האם אמרין היאמם 
 '"ז חמץ שאיו בטל אפיולפי. ס"ק ד)  תמה (סי' במ"א . וכן פסק (ע"ז כא: ברי"ף) הר"ןמותר הוא מפי שהאיסור מתבטל בהיתר. וכ"כ 

   מטעם ביטול אתין עלה.משמע דלא ולא תירצו כהר"ן ה"ל  )ד"ה שאם. ע"ז מט( תוס' מיהו .באלף שמא לא אמרין זו"ז גורם
אלא ע"י שצד ההיתר מתערב עם צד האיסור ואין מיחו בכמות  וי  תלדבטול זה איו  שכת'    (סי' כא אות ב)  בתורת חסד  אלא דשו"ר

   .(ח"ח סי' קב) בשבט הלוי. וכן ביאר האיסור את התוצאה של התחדשותבטל להיתר מהלפעול גרמת ההתחדשות עד תומו הרי 
  אכלה חמץ בפסח ד. 

עכ"פ  להתיר החלב שחלב מהם) יש מקום חמץ בפסח (וה"ה אשה האוכלת חמץ מחמת פק"רק פרות האוכלות ש וצאלפי"ז י
דהרי לפי פסח חמץ היתר  ,דשרי , פטמה כל חייה באיסור אסורהתלא מבעיא לדעת הרמ"א ה"ל דדוקא פרה ש ,אחר מעל"ע

לאחר מעל"ע יש להתיר. והיכן    עכ"פ  ,מי אסרת  'הוא ומצא שלא פטמה מאיסור כל חייה. אלא אף להחולקים דבאכלה יום א
(שם ס"ק י וס"ק   הש"ך "שואע"פ דזו"ז גורם איו מותר אלא בדיעבד וכמשום זו"ז גורם. יר משאכלה חמץ ועוד דברים יש להת

   בדיעבד. אפשר דחשיבכבר חלב במקום שהחלב , מ"מ כה)

פי מש"כ הש"ך דבאיסור האה עכ"פ אמרין זוז"ג לכתחלה דל 'שכת ואו"ח סי' תמח א"א ס"ק י)  ס"ק ה ש"ד ס  (סי' בפמ"גאמם עי' 
יש להקל דלאו מאיסורי  ל"ע ולאחר שהיות מע ,שאוכלין הבהמות חמץ איסורי האה כו"םאין לשתות חלב מבהמות עאסור, 

   .י לכתחלה מקריכתא, ע"כ. ומבואר דס"ל דאע"פ שהבמה כבר אכלה וכבר חלבו ממה האה בא החלב

בעין מעל"ע משעה שאכלה אלא לעין איסורי האה שהם אסורים לכל דע"כ לא  דחה דברי הפמ"ג    )סי' לה(ס  אפריםבית  ה  אולם
על העכו"ם עצמו לא שייך איסור האה ואיהו   "ממ ,לישראל בהאה אף מחמץ של עכו"ם דאסור אע"גאבל חמץ בפסח  ,העולם

ואף שאסור הישראל ליהות  ,באיסור האה הוא מאכיל את החמץ לבהמותיו ואין בזה כלל משום תפטמהמשרי שרי ובהיתר 
אין כאן דררא  אבל ב"ד שהעכו"ם האכיל לבהמותיו בהיתר גמור ועכשיו הוא חולב הבהמה    ,מחמץ של עכו"ם הייו מחמץ בעין

  . ס"ק יז)תמח  'סי( בשע"ת. וכן פסק ל מהחמץלהישראהאה שום מגיע  לאו ,וחמץ אסרה תורה ולא חלב ,דחמץ כלל
    . עוד טעמים להתירא ה
כתב להתיר  )סי' ט( "אשוהדהוי שלא כדרך האה דאין דרך שיתהווה חלב מחמץ.  מטעםבזה להתיר  'כת )ס י'סס( פלתיה וכן

דחה דברי הפלתי  ד"ה אבל עם) כסי'  'ת( יואב חלקתוב. וריםסמשאר אי הואיל ואשתרי החלב משום איסור דם אשתרי דמטעם 
א אין להם מקום כלל. וע"כ "מדהרי העכו"ם מאכילה חמץ שעומד לבהמה והוי כדרך האה ממש. ועיי"ש שכתב דדברי הש

ק פס )יו"ד שם אות ז(הערוה"ש ו .הוא איסור גברא ואין זוז"ג אסור אלא באיסור חפצאשל עכו"ם חמץ כתב דהאי חלב שרי כי 
להתיר החלב  היא של כרי דעת הפמ"ג 'לעין חלב של בהמה שאוכלת חמץ אפיש ג)ל סס"ק ס"ק ל ו (סי' תמח במ"בועי' . כהפלתי

ח  או" (באג"מ  ועי'    , ע"כ.בו ביום אם אוכלת שחרית וערבית מדברים המותרים  'שחלבו אחר מעל"ע שאכלה חמץ ויש מקילין אפי

  .ידוע שתפטמה מחמץ לבדאם חמיר להטוב  "לבע מ"מאלא ששל ישראל בכן  ו כרילהקל בחמץ של  שכת' )ח"א סי' קמז
זמן איסור   שכת' לאסור חלב מבהמה שאכלה חמץ בערב פסח לפי  יצחק  ריוןהשדחה דברי    סי' ב אות ד)(מע' חמץ ומצה    בשד"חשו"ר  
יון  רבזמן איסור חמץ, ואף בעל ה ץשהרי כל שאר הפוסקים לא אסרו אלא כשאוכלת חמלבה לאחר זמן איסור חמץ, חו ,ץחמ

הוא לא העלה  ףלא תעכל עדיין עד זמן איסור האה מחמץ, וא יצחק לא חשש אלא בבהמה שאכלה חמץ בערב פסח ושמזוה
שמעיקר הדין אין    (אשרי האיש ח"ג פ"ו אות יד)הגריש"א זצ"ל    ודעת  לפי ערב פסח, ע"כ.על דעתו לאסור חלב מבהמה שאכלה חמץ  

איסור בשתיית חלב מפרה שאכלה חמץ תוך מעל"ע קודם הפסח ולא חוששים שהחלב עשה מהחמץ אלא בפרה שאכלה כל 
ן להחמיר לה שלא תאכל חמץ אכן אשה שמיקה את בה אי ,ימיה איסור, ואין זה אלא חומרה לחשוש שהחלב עשה מחמץ

  ק את בה] משום שלתיוק בן יומו לא החמירו שלא לשתות מחלב זה, ע"כ. בערב פסח קודם זמן איסורו [כדי שתוכל להי
ע"מ לאפשר ערב פסח" "כשר לפסח פסח לפי  יםיוצרהממוצרי חלב הכשרים לפסח  לעומ"מ הכשרים המהודרים מצייים 

  רמ"א,  שו"ע, עי'  יו אוסרשוב אבכה"ג  ו  ח עצמוספאבל לא ב  ערב פסחבבטל  השל תערובת משהו    רחוק  'להדר על כל חשש אפי
תוך החלב לפי שעבר סיון, ועלול לפעמים יתכן עירוב של שאריות קש ש )5תובה ח"ב עמ' ( בתיב החלבועי' . ) (סי' תמז סע' ד ובה"ל

  .מאכילים את הבהמות חודש לפי פסח אוכל כשר לפסחשיש רפתות  ,. ולמוע חשש זהלהבליע טעם חמץ לחלב ע"י כבישה
              

  
ומ"מ הכשרים המהודרים מצייים    .קודם הפסח  תוך מעל"עאפילו  אין איסור בשתיית חלב מפרה שאכלה חמץ   'אהעולה לדיא,  

על מוצרי חלב הכשרים לפסח המיוצרים לפי פסח "כשר לפסח ערב פסח" ע"מ לאפשר להדר על כל חשש אפי' רחוק של תערובת 
 שתותללה אין להקל  חיתכול  ,חמץ בפסח מותר לשתות את חלבה  הילאכעכו"ם הפרה שב'    .)בטל בערב פסחבכה"ג  משהו  (ו  משהו
   .מותריםדברים גם  בוקר וערב הכלויש מקילין אפי' בו ביום אם א .מעל"ע מזמן שאכלה חמץ אחר חלב א"כא חלב

  

טו., גיטין ג:,    (חולין בכמה מקומות    בגמ'דח'    ומציו  –ב  

של בשבת יר' יהודה ור'  מאיר בב כתובות לד. וב"ק עא.) 
  מה דיו.  

דאמר המבשל דהלכה כר' יהודה   (שבת יז.)  הרי"ףופסק  
בין לו בין לאחרים,   בשבת בשוגג יאכל למוצאי שבת

וכן פסק  יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו. במזיד
אם   ,בתמלאכה בשה  שישראל שעד(פ"ו הכ"ג)    הרמב"ם

ות  מאותה מלאכה היעבר ועשה בזדון אסור לו ל
ה למוצאי לעולם, ושאר ישראל מותר להם להות ב

שבת מיד וכו', ואם בשל בשגגה למוצאי שבת יאכל 
  . (ריש סי' שי"ח)  בשו"עבין הוא בין אחרים מיד. וכן פסק  

קטו דהלכה כר' מאיר. (חולין טו.) התוס' אולם 
כדבריהם. וע"ש עוד (ריש סי' שי"ח)  הגר"אוהכרעת 

"ם ולהכרעת השו"ע, הייו דוקא  דכתב דאף להרמב
אבל במלאכה דרבן הל' כר' כה דאורייתא, אלבמ

  מאיר.
דבמקום הצורך יש לסמוך על (סס"ק ז')    המש"בוכתב  

  דעת הגר"א בבישול בשוגג.
אכלין חיים חיובו מדרבן, או והה אי מבשל פירות ה

אי עשה כן  ו של מאכל חיובו מדרבן, דהממהר בישול
דכבר  אלא  יש מקום להקל אף לדעת המחבר. בשוגג

וא"כ   דאיסורו מדאורייתא.עיקר    תבאר לעיל דראה
אין להקל בזה אלא לדעת הגר"א, ואף המש"ב לא 

  סמך להקל בזה אלא במקום הצורך. 
קודם   אולם אם הפרי תבשל כמאכל בן דורסאי -ג 

ים ושרו, באו למח' הראשהגביהו מעל האש והחזי
אי איכא בישול בדבר שתבשל כמאכל בן דורסאי, 

דכל שלא תבשל המאכל כ"צ (פ"ט ה"ג)    הרמב"ם  דדעת
  . (סי' שי"ח ס"ד)  הטור והשו"עחייב על בישולו, וכן דעת 

דחזרה מותרת כל (שבת לח:)  הרמב"ןאולם דעת 
וכן   .(יז: מדפי הרי"ף) בר"ןוכן הוא שתבשל כמאב"ד, 

דכל שתבשל כמאב"ד לית (שבת לט.)  רשב"אב  מבואר
    ביה משום בישול. 

הראשוים, א"כ בדיעבד  וכיון דהדבר שוי במחלוקת 
היכא שהחזיר מאכל שתבשל כמאב"ד אין לאסור  

(סי' שי"ח ס"ד ד"ה אפי'   הבה"להמאכל באכילה. וכמ"ש 

דכל שיש סי' שי"ח א"א ס"ק י') ( דהפמ"גמשמיה בעודו) 
  ספק פלוגתא אי הוי בישול אין לאסור בדיעבד.

גבי הל' ורסאי, בשו"ע סי' ר"ד ס"ב  [ובעין שיעור בן ד
היה סתם דהוא חצי בישול, והייו דהחמיר לעין  ש

קי"ג גבי בישולי עכו"ם סתם דהוא דביו"ד סי'  ,שבת
שליש בישול. ובמש"ב סי' ר"ג ס"ק ל"ח כתב די"א 
חצי בישול וי"א שליש בישול, ובמקום הדחק אפשר 

ובידון דידן כיון דהדבר שוי במח'  ע"כ. דיש להקל. 
ו פלוגתא אי אית ביה א"כ הדרין לדיא דכל שיש ב

   משום בישול אין לאסור בדיעבד].  
ירק בשגגה מעל האש  אם הגביה -דיא העולה ל

ואח"כ תן   האכל כמו שהוא חי, וחזר ותו ע"ג האש,
אם בשעה שטלו לא היה   ל כ"צ,ושדעתו שלא היה מב

רסאי אין להתיר המאכל כמאכל בן דו אפי' מבושל 
כבר היה מבושל  ובאכילה, אולם אם בשעה שטל

יו עכ"פ כשליש בישולו] כמאכל בן דורסאי [דהי
 .מותר באכילה המאכל

  
  
  

  (טו)מעלת וקדושת השבת 
  

"כי אי ה' מקדשכם לעולם  - שבת מעין עולם הבא
מעין העולם הבא וכן  הבא כגון קדושת שבת שהיא

הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת". 
  (ילקוט שמעוי פרשת כי תשא, שצ)

"בעת מתן תורה קרא הקדוש ברוך הוא לישראל  -
ואמר להם בי, מקח טוב יש לי בעולם ואי ותן אותו  
לכם לעד לעולם אם תקבלו את תורתי ותשמרו את 

יו רבש"ע איזהו מקח מצוותי. משיבים ואומרים לפ
טוב שאתה ותן לו אם שמור את תורתך, משיב 
 הקדוש ברוך הוא ואומר להם זה העולם הבא.
משיבים ישראל ואומרים רבש"ע הראו דוגמא של 
עולם הבא. משיב הקדוש ברוך הוא ואומר להם זה 
שבת שהוא אחד מששים של עוה"ב שכולו שבת". 

  אוצר המדרשים אייזשטיין) (מדרש אותיות דרבי עקיבא, מובא ב
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