
  

האם איכא איסור דאורייתא
 של שקר במילי דעלמא

] א"ר אילעא משום  :ה[יבמות ס אמרינן בגמ'
רבי אלעזר ב"ר שמעון מותר לו לאדם לשנות  
בדבר השלום שנאמר אביך צוה וגו' כה  
תאמרו ליוסף שא נא וגו'. ר' נתן אומר מצוה  
שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול 

וכתיב ויאמר ה' עגלת בקר  -ש"י והרגני (ופר 
תקח בידך ואמרת לזבוח וגו', הקב"ה צוה  
לשנות). דבי ר' ישמעאל תנא גדול השלום 
שאף הקב"ה שינה בו, דמעיקרא כתיב ואדוני 

  זקן, ולבסוף כתיב ואני זקנתי.
וצ"ב דמאחר שאמרה התורה "מדבר שקר 

מדוע הותר לשנות    [שמות כ"ג ז'],תרחק" 
ם. וזאת לא מצינו בשאר מפני דרכי שלו

  איסורים שהותרו מפני דרכי שלום.
והנה לפי פשטות הפסוקים היה נראה לבאר  
דהא דאמרה התורה "מדבר שקר תרחק" לא 
קאי אלא על הדיינים הדנים במשפט, וכענין 
הפסוק הקודם לזה "לא תטה משפט אבינך 
בריבו", וכענין המשך דברי הפסוק "ונקי 

  אצדיק רשע".וצדיק אל תהרג כי לא 
עם הדיין ידבר שלא  –וכ"כ שם האבן עזרא 

אם נראה   –ידין דין שקר. וכ"כ שם הרשב"ם 
בעיניך דין מרומה ועדים רמאים ואין אתה  
יכול להכחישן תתרחק מאותו הדין ואל תדין  

  בו כלל.
מבואר  ][לא. ונהי דמדברי הגמ' בשבועות

דמלבד דקאי על הדיינים, קאי נמי על  
י הדיינים ואף על התובע  היושבים לפנ

והנתבע. דקאמרינן התם מנין לתלמיד שיושב 
לפני רבו ורואה זכות לעני וחוב לעשיר מנין 
שלא ישתוק ת"ל מדבר שקר תרחק, מנין 
לתלמיד שרואה את רבו שטועה בדין שלא 
יאמר אמתין לו עד שיגמרנו וכו' ת"ל מדבר 
שקר תרחק וכו', מנין לנושה בחבירו מנה  

אטעננו במאתים כדי שיודה לי   שלא יאמר 
מנה ויתחייב לי שבועה ואגלגל עליו שבועה 
ממקום אחר ת"ל מדבר שקר תרחק, מנין 
לנושה בחבירו מנה וטענו מאתים שלא יאמר 
אכפרנו בב"ד ואודה לו חוץ לב"ד וכו' ת"ל  
מדבר שקר תרחק. מ"מ י"ל דדברי הפסוק לא  
קאי אלא בעניני טוען ונטען בבית דין, ולא 
במילי בעלמא. וכדמשמע נמי מדברי הגמ' 
דלא מייתי על ההיא קרא אלא עניני טוען 

  ונטען בבית הדין, ולא סתם מילי דשיקרא.  
איברא דבגמ' בכתובות [י"ז ע"א] משמע 

–דקאי נמי על שאר דברים, דאמרינן התם 
ת"ר כיצד מרקדין לפני הכלה, ב"ש אומרים 

ה נאה  כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים כל
וחסודה, אמרו להן ב"ש לב"ה הרי שהיתה 
חיגרת או סומא אומרים לה כלה נאה וחסודה  
(בתמיה) והתורה אמרה מדבר שקר תרחק, 
אמרו להם ב"ה לב"ש לדבריכם מי שלקח 
מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו 
בעניו הוי אומר ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו 

מעורבת חכמים לעולם תהא דעתו של אדם 
  עם הבריות.

הרי דמדברי ב"ש משמע דהיא קרא דמדבר 
שקר תרחק קאי נמי אשאר דברים, ולא רק 

  לענין תביעה שבין אדם לחבירו. 
איברא דא"כ היא גופא תקשי מה ביאור 
תשובת ב"ה, וכי בלוקח מקח מן השוק הותר  
איסור התורה "מדבר שקר תרחק" משום 

  ת.שתהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריו
עוד יל"ע מדברי הגמ' ביבמות [יבמות ס"ג 
ע"א] דרב הוא קמצערא ליה דביתהו כי אמר 
לה עבידי לי טולפחי עבדא ליה חימצי, חימצי 
עבדא ליה טולפחי, ור' חייא בריה אפיך לה, 
ואמר ליה רב את לא תעביד הכי שנאמר למדו 
לשונם דבר שקר העוה וגו'. דמשמע דמשום 

, ואינו אסור אלא  "מדבר שקר תרחק" ליכא
  מדברי הנביא דלמדו לשונם דבר שקר.

]ו:[מוה"נ יש לדייק מדברי הגמ' בסוכה 
דאמר ר' זירא לא לימא אינש לינוקא דיהבינא  
לך מידי ולא יהיב ליה, משום דאתי לאגמוריה 
שיקרא שנאמר למדו לשונם דבר שקר. 
דמשמע דליכא איסור דמדבר שקר תרחק.        

ים יתבארו להפליא ע"פ דברי ונראה דהדבר 
וז"ל: מדבר שקר תרחק צוה  ה][סי' רל היראים

יוצרינו בפרשת ואלה המשפטים מדבר שקר 
תרחק חייב להתרחק וכו', וצריך לתת לב בזה  
הענין שיכול לבא שקרו לידי היזק, ומקצת  

][ל:רז"ל בשבועות פרק שבועת העדות פרשו 
ריו דת"ר מנין לדיין שלא יעשה סנגוריא לדב

וכו', וכל יראי ה' יתנו לב להתרחק שיכול לבא 
לידי רעה, ואם יאמר לא חשבתי שיבא הדבר  
לרעה, דבר המסור ללב לכך נאמר ויראת 
מאלהיך. אבל שקר שאינו בא לידי רעה לא 
הזהירה תורה עליו, הדבר למד מענינו שברשע 
רע לבריות הכתוב מדבר דכתיב מדבר שקר 

ג כי לא אצדיק תרחק ונקי וצדיק אל תהרו
  רשע.

] כיצד כיצד :והא דתניא בכתובות פ"ב [טז
מרקדין לפני הכלה, ב"ש אומרים כלה כמות 
שהיא, ובית הלל אומר כלה נאה וחסודה,  
אמרו ב"ש לדבריכם הרי שהיתה חיגרת או 
סומא האיך יאמר כלה נאה וחסודה והתורה  

   בס"ד

  מיקתאעא מעת ש

  משום בישול בשר בחלב יפת פחיםיש לחוש בשרהאם 
המעורב בו בדרך כלל  יש לחוש משום איסור בישול בשר בחלבאו ד ,בדבר המצוי, כשערם אשפה האם מותר לשורפם יש לדון

  .ו"ע סימן פ"זכמבואר בש )מדרבן (אולם בישול עם בשר חיה ועוף אין איסור אפילושאסור מה"ת עם בשר בהמה 
  א. איסור צליה בבשר בחלב

 יש לחוש אלא, הוא ע"י משקה בב"ח בישולאיסור שול" בשר בחלב דהרי י"בלאיסור כ"כ  לחושאין לכאורה  ידון דידןב ההו
קל [עיין רבע ש (ש"ד שם) הפמ"גוכ"כ  .האסור מן התורה יה בכלל בישוליצלד ס"ק א)סי' פז ( ש"ךב מבוארכ , שר בחלבצליית בל

 הסולת למחהוכן קטו . (סי' פז ס"ק ב)הפר"ח וכן פסק  .אליבא דהש"ך (על הש"ך שם) והאמרי ביה וזיו השמש בגרסת הפמ"ג]
ודלא כמו שמשמע שאסור מה"ת.  (סי' פז ס"ק א) בביאור הגר"א וכן מבואר(פז מ"ז ס"ק א סד"ה והנה).  והפמ"ג (כלל פה אות ג)

) ג בא"ד נמצינוס"ק ( והפר"ת (סס"ק א) כהחו"דודלא שאיו אלא מדרבן.  )נהדרין ד: ד"ה דרך(ס ובתוס' (ספ' כל הבשר) בר"ן
 המקיליםמ"מ שפיר חזי לאיצטרופי דעת ד 'תשכ רסי' קה וד"ה ולהלכה) ו(ח" בשבט הלוי 'ועי[ .שקטו דצליה מותרת מדאו'

  .]דצליה איו בכלל בישול דראה דמיקל לגמרי (יו"ד סי' פד) צבי  ההר. וצ"ע בדברי אבמקום ספיק
  ב. בישול אחר בישול

ברביו   יאדמבשר שכבר התבשל, וכבר מבואר לה שאריותברוב הפעמים הבשר המצא שם הוא בזה כי אכתי יש לדון לא דא
רים  מוצרי חלב שעוב שבד"כיש וכן  .י עצמוהתבשלו כל אחד בפשדליכא בישול אחר בישול בב"ח אפילו היכן  (חולין קח:) גרשום
  .החשב כבשול פסטור תהליך

המבשל בחמי טבריא  ל שכן דיו  כיפטור בחמי טבריא שכתב שהטעם שהמבשל בב"ח  (מא"א פ"ט ה"ו) משהמגיד ב עייןולם א
וכן  .(שם אות יד) והגר"א בביאורו (שם על סע' ו אות יב) הבאר הגולה. וכן קטו (סי' פז ד"ה כתב הרמב"ם) הב"י. והביאו בשבת
  מהרע"אוכן מוכח . (סי' פז ס"ק יג) בביאור הגר"א  והסכים עמו ,ב"ח משבתבבישול  שילפין גדרי (סי' פז סס"ק ב) בפר"ח מבואר

 י"ל שכמו שלעין שבת איכא איסור בישול אחר בישול וא"כ .מבואר דילפין גדרי בישול בב"ח משבתולפ"ז  .(על סי' צא סע' ח)
תלוי   בישול הא דבישול אחרד ואע"פ .(סי' תרעג ס"ק א) ובברכ"י (סי' תרעג ס"ק א) "רבא וכן מבואר .ה"ה באיסור בשר בחלב

  מ"בב עייןאסור רק מחומרא,  (שם סע' טו) הרמ"אלפי ש אלא דאסור, (סי' שיח סע' ד)  שו"עהכבר פסק מ"מ במח' ראשוים, 
  .י' לז ס"ק יג ד"ה דכתב)(ס  חזו"אוה בשול אות ב) ,(ח"ד יו"ד סי' עד אג"מה"כ להדיא , וכ(שם ס"ק צט)

או"ח ( שו"עבכמבואר יבש בולא  לחדבר דוקא ב  הואאחר בישול בישול הלכות שבת מציו דאיסור שבאמם לדעתם יוצא דכמו 
, וא"כ ה"ה ב"ד (דהרי או ששיהם מבושלים ועוד בד"כ שיהם בכלל יבש שאין בהם משום בישול בב"ח ה"ה לעין ,שם סע' טו)

  . אחר בישול)
לעין שבת  (ריש דף סא:) בשלטי גבורים לא דלכאורה אכתי יש לחוש בזה משום דיש כאן משום צליה אחר בישול ואע"פ שכתבא

דאיכא משום צליה אחר בישול.  (שבת פ"ט אות א) וההגהות מיימויות(סי' רעד)  היראיםאולם דעת  דליכא צליה אחר בישול.
. אלא דאפשר דעד כאן לא בדעת השו"ע) ה '(ח"ט סי' סג על סי' שיח סע ישראל אבןבמש"כ עי' , (שם ס"ק מא) המ"בוכן קט 

מחמירין בזה אלא בשבת אבל לעין בב"ח לא מחמירין כולי האי וכמו שמציו לעין בישול אחר אפיה וכן לעין קלי הבישול 
עם דתליא בבליעה ופליטה, אף על גב ראה דהי מילי לעין איסור שבת, אבל לא לעין טשכתב דשיש מחמירין לעין שבת 

. וא"כ אפשר דה"ה לעין בישול בב"ח שתלוי ב"ט לא שייך  דאשכחא איפכא בכלי חרס ושאר מילי האי כטבעיה והאי כטבעיה
חו"ד בובדרך זה כתב מי  הי חומרות. ואף לדעת הסוברים שילפין משבת שי"ל שהוא לעין עיקר צורת הבישול ולא בפרטיה,

 (חולין קיב.) הרמב"ן(כמו"כ י"ל דכיון שהחלב בד"כ מבושל תו ליכא משום בישול בב"ח בפרט לדעת  ועיין., )צא סס"ק ה(סי' 
  דסל שאם אין אסרים זמ"ז ליכא משום בב"ח דאו'). הובא בר"ן (חולין מ. ברי"ף)

ואע"פ בב"ח ולא דמי לשבת. ל גווא בכדאיכא בישול אחר בישול מד"ה והנה הש"ך)  (סי' פז ס"ק יג הפלתי כבר הוכיחד אלא
(ח"א סי'  שבות יעקבה דעת וכן .שמסקתו כמו שכתבוא בהמשך דבריו מוכח שבתחלת דבריו שאר בצ"ע, מ"מ מהראיות שהבי

(שבת הצל"ח וכן דעת לעין איסור בב"ח דאסור משום טעם כעיקר.  משא"כ(בדבר יבש) לא הוי מלאכה דדוקא לעין שבת  )לח
אם דיש לחלק בין  (סי' קה מ"ז ס"ק ב ד"ה עוד למדתי דשרי) שכתב שם אלא, (שם מ"ז ס"ק א ושפ"ד סס"ק ב) הפמ"ג כן פסקו .קמה:)

 ,תבשלו יחד ורוצה לבשלם שית שרי אם הבב"חומיהו  ,מבושל אסור אח"כ לבשלם יחד ב כברחלהם הבשר התבשל לבד וג
   .(ס"ק ג)"ת פרוב (יו"ד סי' פב ד"ה אעוררהו) בחת"סוכן מבואר . )(סי' פז אות ב  בג' מהרש"א  והביאו ., ע"כוצ"ע

  ג. כשהבשר והחלב כלים לגמרי
מן  סוריא איכא בכה"ג דאף(ח"א סי' לח)  בשבות יעקב כבר כתבד, הבב"ח לגמרי כלה על ידי שריפהדלהתיר לומר סברא אין ו

בשם הפמ"ג שר של בב"ח אסור להדליק בו "ח. ועיין   ס"ק ב)סי' תרעג (  במ"בועיין [) (סי' רסד ס"ק יד במ"ב  וכן מבואר  .התורה
כי  (יו"ד סי' צב מד"ה אמנם) החת"ס וכן פסק .איו אוסר משום האה מבב"ח אלא משום בשול]ד (סי' פז ש"ד ס"ק ב) בפמ"ג

  ליון קע"ג.ועי' בסמוך ובג .(ח"ט סי' קנו) בשבט הלוי וכן קט .שה בזה תועבהועהרי ורחמא קפיד אמעשה הבישול 
  כשאין כוותו לאוכלוד.  
א  ושלא יב"דלא אסרה תורה לבשל בב"ח אלא כדי שכתב  (טומאת מת פ"א ה"ב) כסף משהה מדברייש לדון בזה  מ"מלא דא
  בתשובת דובב מישרים  צידד וע"פ דברי הכס"מ .שהביא כן מי ע"פ התרגום (סי' פז ס"ק א)מהפר"ח ושוב העירוי  .ו"כלולא

 בפסחים וסמך עצמו על סברת הגמ'אם יש בהם תערובת בשר בחלב,  כדי לגלות  ימיתכע"י בדיקה  שוקולדבישול התיר ל(ססי' ל) 
דבשעת ביעור חמץ ליכא חשש דילמא אתי לאכול, משום דהוא עצמו מחזיר עליו לשורפו, וא"כ כיון שכותו בבדיקה זו כדי  (יא) 

דבריו יש להתיר בידון דידן דודאי ליכא חשש דילמא  ולאור לאכול, ע"כ.שלא יכשל באיסור בשר בחלב שוב ליכא חשש דאתי 
  אתי לאכול, משום דהוא עצמו מחזיר עליו לשורפו.

על  קד ד"ה ולכאורה) סי'יו"ד (החת"ס כתב  כבר, ואן לא דרשין טעמא דקראד צריכים לביאור בב מישריםהדו  דבריד  יבראא
דאין לו  ,סחורה בדברים טמאים הייו משום גזירה שמא יבא לאכול רהאסהתורה ששכתב שהטעם  (ח"ג סי' רכג) רשב"אדברי 

, ע"ו, קט"ו כ' , ות ח'בגליו וכבר הארכו בזה בס"ד. (או"ח סי' פג ד"ה ואומר) בחת"ס ' עודועי .להקל אלו םטעמילסמוך על 
סור מן יאאיכא דליכא חשש דלמא אתי לאוכלו דאף במקום בראיות (יו"ד סי' עט)  בהר צביובר מן דין כבר דחה דבריו . וקל"א

אולם העירוי דאפשר דשאי התם  .שפסק לעין ר דאיכא משום בישול בב"חוהמ"ב (יו"ד סי' צב)  מהחת"סוכן ראה  התורה.
  דסוף סוף הה דרך בישול משא"כ הכא דהוי מעשה השחתה.

  ה. כשאין כוותו לבשל
 תחת סיר של עכו"ם ולא חיי' אש להדליק  שמותר שקט ד"ה י"א) סי' פז על סע' ו( ע"אר  'חיהלא שיש לצדד להיתר בד"ד לפי א

וספק אם יש זבובים בשבת ועל תיבה הסובר לעין הס"ק ג)  שטז(או"ח סי'  הט"ז יפל עוכתב כן , בלוע בכלי בשר בחלבדלמא 
א"כ ב"ד  סיק רישא,ן שם זבובים ולא הוי פמ"מ דלמא אי ,סיק רישאהוי פ אם דמותר לועלו דהוי דבר שאיו מתכוין ואף

ועיין   ., ע"כסיק רישאהיתר גמור הוא דהא איו מתכוין לבשל כלי של עכו"ם ואפשר דאין בתוכו כלל בלוע בב"ח לא הוי פ
  .(יו"ד סי' לט) אג"מב
שרף ואין עלולים ל ה מזהחלב מרוחקים זהשר ובה שה"ה בידון דידן דהא איו מתכוין לבשל בב"ח ואפשר ד דבריו י"ל ל פיעו

 עי' מ"מ ,"בזה זהר העוברי דרכים י"כתבתי זה שלא להיות האיסור חמור כי כמעט א"א ל שהרע"א סיים שםאע"פ ו .יחד
לא היקל  (סס"ק טז) שם מ"בה אלא שלמעשה[ לדברי הט"ז. מב"ןמהר ההביא ראיש )על סע' ג ד"ה ולכן (סי' שטז ביאור הלכהב

ד"ד יש לצרףעכ"פ ד , אלאןאלא בפס"ר באיסור דרבל. ה םצדדיה ב"זוב(סי' רעז קו"א ס"ק א)  בגר"ז עוד 'ועי"סי' או"ח ( אב
 (סוף פתיחה לבב"ח ד"ה ודע בפמ"ג וכבר כתב ,תית טעם לפגם . וכמו כןביטולועוד דמצוי בד"ד דאיכא  .]לעין דברי הט"ז רנא)

. כיון שפסל מאכילת אדם ם, איו עשה איסור בשר בחלב כלל, כיון שפוגבשר שפל לתוך חלב שמעורב בו דבר מרש )וח"ג פ"ו
. ולו יהיה ספק אם יש דבר הפוגם שרי משום ס"ס ספק אם )סי' פז ס"ק טו( בפלתי, ויעויין (סי' קג ס"ק א) חו"דהכתב  ובדרך זה

  .ודו"ק ,צליה מותרת מה"ת ואת"ל אסורה שמא פוגם ואין כאן איסור כלל
-א דדיאמסק-  

  אין לחוש בשריפת פחים משום בישול בשר בחלב.העולה לדיא, 

  ב| ה'תשע''   וישלח| פר'   פ"אגליון  
 'חיכי הישיבות'', רמות בקהילת ''



  

אמרה מדבר שקר תרחק. ההיא יש בו רעה לבריות כדברי 
  שנראה כגונב דעת הבעל. עכ"ל היראים.ב"ש 

והשתא שפיר יתבארו כל סוגיות הגמ'. דהא דאסרה תורה  
דיבור שקר אינו אלא בכה"ג דהיכא היזק לחבירו ע"י 
דיבורו, אולם היכא דליכא היזק לחבירו ע"י דיבורו אה"נ 
דליכא בזה איסורא דאורייתא משום "מדבר שקר תרחק". 

אותו הדיבור אלא משום דברי  ומש"ה רב ורב זירא לא אסרו
הנביא "למדו לשונם דבר שקר", ולא הזכירו דברי התורה 

  "מדבר שקר תרחק". 
והא דאמרי ב"ש לב"ה "והתורה אמרה מדבר שקר תרחק", 
היינו משום דס"ל דבהא נמי איכא רעה לבריות שנראה 
כגונב דעת הבעל, וא"כ אף הוא בכלל מדבר שקר תרחק. 

לדבריכם מי שלקח וכו', ר"ל דכשם  – וע"כ השיבו להם ב"ה
דהתם ליכא משום מדבר שקר תרחק, דכיון שכבר קנה  
המקח תו ליכא היזק ע"י דיבורו, וכיון שכן אמרינן ליה 
דישבחנו בעיניו, ה"נ הכא ליכא משום מדבר שקר תרחק 
דכיון שכבר נשאה תו לא אתי ליה היזק ע"י דיבורו, וכיון 

  בעיני החתן. שכן אמרינן ליה דישבח הכלה
והשתא שפיר יתבאר הא דהותר לשנות מפני דרכי שלום, 
דבכה"ג דליכא היזק ע"י דיבורו תו ליכא משום מדבר שקר 
תרחק, ומפני דרכי שלום לא אסרינן ליה נמי משום דברי 
הנביא דלמדו לשונם דבר שקר. ואיפכא דבכה"ג מצוה נמי 

לא  איכא לשנות בלשונו, דכל האיסור דמדבר שקר תרחק
נאמר אלא בכה"ג דמזיק לחבירו ע"י דיבורו, והכא איפכא  

  קעביד דע"י שמשנה בדיבורו מונע מריבה והיזק.
[ויעויין בשו"ת שלמת חיים [ענינים שונים סי' ס"ו] בתשובת 
הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד שכתב וז"ל: ונלע"ד הא דכתיב  
[בראשית י"ח ט"ו] ותכחש וכו' הכתוב סיפר על הצדקת,  
נראה מזה דבמקום קפידא מותר לכחש, והיינו טעמא דכתיב 

  שם כי יראה. 
.[בב"ב קעהוע"ש עוד בסי' ס"ט גבי הא דאמרינן בגמ' 

עשוי אדם שלא להשביע את עצמו ואת בניו,  ]וסנהדרין כט:
דהשיב שם הגרי"ח דבמה שנראה לאדם לצורך עצמו ואין 

  מפסיד לחבירו לא שייך בו מדבר שקר תרחק].
ם אכתי יש להעיר דבמרדכי [מו"ק סי' תתקל"ג] כתב אול

וז"ל: מי שמת לו מת ולא נודע לו אין חובה שיאמרו לו 
ואפי' באביו ובאמו, מדקאמרינן פ"ק דפסחים רב בר אחוה  
דרבי חייא דהוא בר אחתיה דרבי חייא כי סליק להתם א"ל  
אבא קיים א"ל אבא קיים, ה"ג ר' חננאל, והכי פירושו א"ל 

ייא לרב וכי אבי קיים העודנו חי, א"ל רב אבא קיים  רבי ח
כלומר אבי שלי חי אבל מאביו דר' חייא לא השיב, וממילא 
הרגיש שנפטר מדלא השיב לו על אביו, וכן יש לפרש גבי 
אמא קיימת וכו', אלמא שלא היה רוצה לומר לו כלום אילו  
לא היה שואלו, ואפי' כששאלו לא השיב לו אלא ברמז 

ועל זה נאמר מוציא דיבה הוא כסיל. מיהו אם שואל  בעלמא, 
עליו אין לו לשקר ולומר חי הוא שנאמר מדבר שקר תרחק, 
וכדמשמע ממילתיה דרב שלא רצה לשקר ולומר חי הוא. 

הל'  –עכ"ל. וכן הוא בהגהות מיימוניות [דפוס קושטנטינא 
  אבל פ"ו ה"ד].   

הל' בשו"ע והביא דבריהם בב"י [יו"ד סי' ת"ב], והביאם ל
דאם שואל עליו אין לו לשקר ולומר חי הוא   –[שם סי"ב] 

  שנאמר מדבר שקר תרחק. 
ומשמע דס"ל דאף בכה"ג שאינו מזיק לחבירו איכא משום  

  מדבר שקר תרחק.
מיהו י"ל דאין כוונת המרדכי והמחבר דאיכא איסור 
דאורייתא ממש, אלא ר"ל דאית ביה משום שקר, והתורה 

  רחק. אמרה מדבר שקר ת
איברא דאפשר דבכה"ג דהמרדכי אף לדעת היראים איכא 
איסור דאורייתא דמדבר שקר תרחק, דההיא יש בו רעה  

  לבריות במה שסובר שאביו קיים ובאמת אינו קיים.
דעד כאן לא פליגי ב"ה אלא גבי כלה, דס"ל דלא חשיב רעה 
לבריות במה שמשקר כיון דהחתן רוצה בה ועתה נושאה,  

כבר לקח מקח מן השוק דאין שום רעה בשקרו ודמי לאדם ש
וכדאמרי להו   - של חבירו ואדרבה יש בו משום תועלת 

לב"ש. משא"כ הכא דרעה הוא לו במה שסובר שאביו קיים  
  ובאמת אינו קיים מודו דאית ביה משום מדבר שקר תרחק.

  

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 
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  פיי מוסר  
  עיי בטחון 

כחלק מעבודת   -פחד יעקב אבינו שמא יגרום החטא 
"אבל צריך להבין, אם יעקב אבינו הכיר בחסדים   - הבטחון

הגדולים של הקב"ה שעשה עמו על אף החטאים, א"כ מדוע  
פחד שמא נתלכלכתי בחטא, הרי הוא יודע שאע"פ 

יעשה עמו חסד, כמו שעשה עמו   שהתלכלך בחטא הקב"ה 
עד עכשיו חסד, וא"כ יעקב היה יכול להיות סמוך ובטוח על 

  חסדי ה' על אף החטאים... 
הרבנו יונה במשלי (ג, כו) מסביר את עבודת הבטחון... 
ומוסיף ר"י "ודע כי התוחלת האצולה מהבטחון הזה",  
'תוחלת' זה לא בטחון, בטחון זה דבר בטוח ומוחלט שכך 

האצולה ממידת הבטחון, כיון  - , 'תוחלת' זו תקוה יהיה
שאדם בטוח בחסדי השי"ת וגודל חסדיו ברורים לו, אבל 
איך הקב"ה יפעל במידת החסד זה אינו ברור לו, אבל יש לו  
תקוה שבאה מהבטחון שיזכה לחסדי ה' הגדולים ולכן 
"יחזק התוחלת עד כי כאשר תקרב הצרה ויירא מעוונותיו 

הפחד עם התקוה" כשמגיע הצרה עומד לפני לא יהא שקול 
שני מבטים בהסתכלות על הצרה, הפחד מפני 
החטא...ומאידך בטחון שיזכה לחסדי ה', ויש התרוצצות 

היראה והבטחון, במלחמה זו   -בלב בין שתי הרגשות אלה 
מה צריך לגבור? אומר ר"י "לא יהא שקול הפחד עם  

על הפחד של התקוה" התוחלת על חסדי ה' צריכה לגבור 
  החטא... 

עבודת הבטחון היא עבודה גדולה, מחייבת להחזיק בשני 
הרגשים, ביראת החטא ובבטחון בחסדי השי"ת, אמנם אם 
אדם לא יודע אודות יראת החטא... א"כ בכלל עבודת 
הבטחון הוא לאחוז ביראת החטא, ולהבין שבעצם ודאי לא  

ראשית, (הגר"ח פרידלנדר שפתי חיים ב מגיע לו חסד ה'".
  תלא)  -תכט  עמ'

  חוצצת בטבילת כליםכלי, האם הדבוקה על המדבקה 
(יו"ד סי' קכ סע' יג בטשו"ע [עיין בר בארו בס"ד בגליון פ' שחציצה שמקפידים עליה חוצצת  בטבילת כלים כ

 הטשו"ע, וכן פסקו שחוצץ בטבילה חוצץ בטילהשכל דבר  (קו:) ןבחולי[עיין בטילת ידים  , וכןוסי' רב, ובט"ז שם ס"ק א)

 .](יו"ד סי' קצח) שו"עעי' , ובטבילת אשה (ס"ק ו)] וש"ך(יו"ד סי' רסח סע' ב)  שו"ע[עי'  . וכן מעכבת בטבילת גר](רסי' קסא)

ו שאיו  ב ורובו ומקפיד עליו חוצץ ושאיו מקפיד עליו איו חוצץ וגזרו על ר הלכה היא דמדאורייתא ו

הטעם  ו ].(יו"ד סי' קצח סע' א)שו"ע [עי'  משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד ,מקפיד משום רובו המקפיד

  . ועי' עוד בזה בגליון ע"א. ל לגביה יבטואיו  כגופיה הוה כיון שמקפיד סופו להורידו ולא דלזה 

אשים מקפידים עליה  כיון ש  )וכד' ריוכגון מדבקה שעליה המח(מדבקה שאיה לוי  והרוכש כלי ועליהה ו

 ,ומילואיםהערות ( בספר טבילת כלים 'עי ו. (ח"ג עמ' פו אות נט) באורחות רביווכן מבואר  חוצצת  ,להורידה

    .מהגרשז"א זצ"ל מכתב שבסוף הספר אות ב)

שוב   שאין בה ממש די"ל דכיון  ,שות ממ אין בועד שמה ששאר ממה  להורידה יועילאלא שיש לדון האם 

וכן יש   .מקפידין עליה וא"צ להורידה לגמרי] ןשמהי להוריד החציצה עד שכבר אי שהוכחו א"ע ן[ועיין בגליואיה חוצצת 

  .  האם חוצצות  ויללדון בסוג מדבקות שהם 

  רא"ש ה  וכ"כ שהרי איו מקפיד להורידו והוה ליה כגופיה. ,לכאורה דבר שהוא לוי י"ל דאיו חוצץו

ועוד שאין בו   ,במתכוין ושהוע דהרי אין מקפידין עליו אלא ,איו חוצץ לוי שעושים שצבע  כה) (מקואות ססי'

א'   ,לא הוי חציצה צבע שצובעים על הגוף דתרי טעמים דאיכא ממש אלא חזותא בעלמא, ע"כ. מבואר 

לצבוע   כתואלשמי שמ (תה"ב קצר ב"ז ש"ז לב.)  רשב"אב עי'ו  .משום שהצבע אין בו ממשב' , שהוא לוי  משום

הא ו[ ד, ע"כ.י מקפ ואין אותו צבע חוצץ כי אין בו ממש אלא מראיתו בלבד ועוד שכל שמלאכתו בכך אי

הדין כן, משא"כ לעין אומן  ברוב. ויש לציין דאם וי איו חוצץ אף )פורחות(דה סז. ד"ה  ברש"ידאין בו ממש איו חוצץ, מציו מי 

עיין לקמן מש"כ בשם המ"ב, ועי' עוד בזה  .ב איו חוצץ, דהרי רוב  שאיו מקפיד חוצץוראיו מקפיד דוקא עד שדהוא משום 

  ].(עמ' תג) בשיעורי טהרה

, איו חוצץ. וכן מי שהוא צובע וידיו צבועות, איו  וכו' צבע שצובעות ד שפסק (סי' קצח סע' יז) שו"עב עייןו

לא. ולפ"ז דבר לוי איו חוצץ אף אם יש  ו קמשמע שפסק ככל הטעמים למסתימת לשוו הה וכ. " , עחוצץ

 אות לו)שם ( באר הגולה ב  לכאורה מבואר וכן  בו ממש, וכן דבר שאיו לוי אם אין בו ממש איו חוצץ.

  .הבאר הגולה] ציין לדבריש (אות יח)  בביאור הגר"אעיין ו[ דעת השו"עב

ואיו חוצץ, וכן כל שאין בו ממש איו   ושהרי כתב דכל שהוא לוי הוי כגופ  ס"ק כא)שם ( מהש"ךוכן ראה 

פסק שכל שאין בו ממש אע"פ שאיו לוי   ס"ק יח)שם ( זהט". וכן מתיר פי עצמוכל טעם בחוצץ. ומשמע ש 

שכתב שגדר שאין בו ממש   עמ' רצט ד"ה ודע)נדה ( בחוט שי[ועיין  .)(אות מ הערוה"ש ריו פסק ב לא חוצץ. וכד 

  . ]שלא יכר ע"י המישוש  הוא, כל

משמע  ד  "וכן מי שהוא צובע וידיו צבועות איו חוצץ"ה"ל דייק מלשון השו"ע ס"ק לג) שם ( "טבסדולם א

דאדם אחר שאיו צובע אם ידיו צבועות חוצץ אע"פ שאין ממש בצבע. ועיי"ש שעפ"ז דחה דברי הט"ז 

ד עליו כיון דאיו אלא צבע יאיו מקפו וגופ כשמצא עלשאפשר עיי"ש שו .(עמ' קצ)ב"ח וב(אות יח)  בפרישהושכן מבואר [ .ה"ל

מבואר דלא סמכין על האי טעמא דאין בו   .]ם אין להקל, ע"כיאיו חוצץ, אבל כשמצא בשאר מקומות הגלוי בעלמא

    אפשר דאף דבר העומד לוי מי חוצץ אא"כ אין בו ממש.לפ"ז ו  ממש, אא"כ איו מקפיד.

ל הטעם דוי לחוד מי לא סמכין,  ע דאפשר ש ה"ל טסד"ת השהסתפק בדע(יו"ד ח"ג סי' סב)  באג"משו"ר 

שגם הוא מודה שטעם של וי ויופי איו חוצץ, כדחזין   ס"ק מד)שם ( "ט סדאולם שוב הביא ראיה מדברי ה

עיין  .ה.א[למי שאיה מקפדת להסירו בשעת לישה.  (או טבילה)לעין ט"י  שבאצבע דאיו חוצץ בעין טבעת

שקט לעין ט"י דדוקא אם האשה מקפידה להוציאו חוצץ, אולם לעין טבילה מחמירים אף בכה"ג, עיין (סי' קסא ס"ק יט)  במ"ב

"ט הביא דברי הב"ח והפרישה סדצ"ל שאע"פ שה והה לדעת האג"מ ה"ל ע"כ. (כלל קיט אות ד) חכמת אדםוב  (ס"ק יד) פת"שב

"מ לעין זה חולק עליהם שהרי הם קטו שמיעוט אף שהוא לוי כיון שיש בו ממש דמשמע שאף בוי בעין שלא יהא בהם ממש, מ

   ]., וצ"עחוצץ. אלא שאכתי יש להקשות על דברי הב"ח והפרישה מהא דטבעת

דכל שאין בו   ,(כלל קיט אות יא) בחכ"אוכן פסק  ,ט"זהמוכח כ דמהראשויםכתב ש(אות יב)  בית אדם ב  עייןו

(סי' קסא אות  בתהלה לדודוכן לוי אפי' יש בו ממש איו חוצץ.  כן כלקפיד עליו ו ממש איו חוצץ אע"פ שמ 

  קפיד ויהיה ממשות צבע.  דאיו חוצץ אא"כ מדברי הסד"ט ה"ל,   דחהא) 

איו   , דמי שידיו מלוכלכות בצבע, אם הוא צבע וכד''לעין טילת ידים' שכתב  (סי' קסא ס"ק יג)במ"ב ועיין 

  כל  אפי' לוי, אבל אשה שצובעת ידיה כיון שאומתו בכך  " אתין עלה)איו מקפידמטעם "התם , דידיו עד רוב(חוצץ 

בביאור  'ועי[איו חוצץ כיון שמתכווות לעשות כן ורוצות בזה הרי הוא כגופן ממש ולא חייצי. ידיה צבועות 

  יש ממש בצבע או ליכא ממש ולא חילק בין אם .]שכתב שכן מוכח מהרשב"א ומהש"ך ה"ל (שם ד"ה והיו)הלכה 

   . [ואדרבה עיי"ש דקאי על דברי השו"ע דאיירי אף כשיש ממשות]

  עיקר הדין מאם איכא ממשות  שדבר לוי אףאות א מד"ה ושכיח) סי' קצח  ישב"הש( בעל השבט הלוי כן קטו

   .]מצוהעין טבילת למש"כ  עיי"ש  [אולם  (עמ' תג) השיעורי טהרהוכ"כ  ., ע"כ איו חוצץ 

  מדבקה. ולפ"ז ה"ה לעין הדין בדבר שאין בו ממש אע"פ שאיו לוידכל שהוא לוי איו חוצץ וכן  מצאו

 ה ממש, ואם איה לוי חוצצתהיא ברוב הכלי ויש באיה חוצצת אף אם  דאם היא לוי הדבוקה על הכלי 

   .עד שלא יהיה בה ממש להסירה, אלא דמועיל במיעוט אם מקפיד עליהאף 

  בעילום שם נתרם העלון   
  להצלחת התורם 

  בכל הענינים 


