
  

החולץ מעליו האם 
צריך למהר ליטול ידיו 

  
ועל הדברים - [פ"ח דברכות סי' קצ"ג] י ככתב המרד

הצריכים טילה אשר שאלת אם סגי בקיון
בעלמא בלא מים, דבר שא"א להתברר בראיה
ברורה אין לעשות פרוקא לסכתא, וטוב
להחמיר ליטול במים. ואלו שבעה דברים
הצריכים טילה אחריהם, ההולך בין המתים,
ץלההולך מבית המרחץ, הוטל צפריו, החו

מעלים, הוגע ברגליו, והחופף ראשו, וההולך
  מבה"כ. מהרי"ף.

[פסקי מהר"םוכיוצ"ב איתא בספר תשב"ץ קטן 

[סי' כ"ג דין הל'. וכ"כ הכל בו סי' רע"ו] -מרוטבורג 

  בשם הר"מ. ט"י] 
(אלא דבחלק מכת"י של התשב"ץ איתא

[בסוףברישא ההולך מבית האבל. ובאבודרהם 

דהתשב"ץ הקם מן המיטה. איתא משמיהספרו] 
ובכל בו לא זכר לא זה ולא זה אע"פ שכתב
ואלו שבעה דברים וכו', וכראה ששמט אחד

  מהדברים).
הוסיף על[הל' טילת ידים ס"ק י'] ובאורחות חיים 

הדברים הצריכים טילה הם ט', - המין וכתב 
היוצא מבית המרחץ, הוטל צפריו, החולץ

פי' כשהגוף יחף וחלץ ומעליו, הוגע ברגלי
אותו לאלתר, החופף בראשו, היוצא מבית
הכסא, ומי שגע באמתו, ומי שמפליא כליו.
ואז"ל מי שעשה אחת מכל אלו ולא טל, אם
ת"ח הוא תלמודו משתכח, ואם בור הוא יוצא
מדעתו. והך רחיצה איה צריכה שיעור, ולא

  כח אדם, ואיו מברך. אלא משום קיון.
וקבעם לדיא .[סי' ד']ריהם בב"י בוהביא ד

אלו דברים צריכים -בזה"ל [סי' ד' סי"ח] בשו"ע 
טילה במים, הקם מהמטה, והיוצא מבית
הכסא, ומבית המרחץ, והוטל צפוריו,
והחולץ מעליו, והוגע ברגליו, והחופף ראשו.
וי"א אף ההולך בין המתים, ומי שוגע במת,

ו, והוגעתומי מפליא כליו, והמשמש מט
בכיה, והוגע בגופו בידו. ומי שעשה אחת מכל
אלו ולא טל, אם תלמיד חכם הוא תלמודו

  משתכח, ואם איו תלמיד חכם יוצא מדעתו. 
כתב על דברי השו"ע[ס"ק כ"ח] ובביאור הגר"א 

בברייתא דמעשה תורה -ומי שעשה אחד וכו' 
של רבי ח' דברים וכו'. ויש שם ג' חלוקות.

  בכל בו ובראשית חכמה.   ועיין
- (כפי שהביאה הראשית חכמה וז"ל הברייתא 

על שמוה דברים אדם -חופת אליהו רבה שער ח') 
מתפחד ארבעים יום וארבעים לילה ואיו יודע
במה מתפחד, היוצא מבית הכסא ואיו מרחיץ
ידיו, והמקיז דם ואיו רוחץ ידיו ופיו במלח,

בין לעצמו בין ווהמשים מעליו והמטיל מעלי
לחברו, וההורג כיה או המפלא כליו, והמגלח
עצמו, ווטל צפריו, והמשמש מטתו. על כל
אחת מאלו צריך ט"י, עשה אחת מכל אלו ולא
טל ידיו אורחותיו מקולקלים, ותפלתו איה

  שמעת.
וכן ראוי - [סדר טילת ידים] וכתב בסדר היום 

שערו או חלדקדק בזה כשוטל צפריו או מגל
שגע במת ויוצא באלו הדברים שצריכים
טילה, צריך ליטול ידיו ככל האפשר להקדים,
להסיר מעליו כח אותה טומאה ולהתרחק

  [סי' ד' ס"ק י"ב].ממה. והביא דבריו בא"ר 

על דברי השו"ע והיוצא [ס"ק י"ח] וכ"כ המג"א 
(וצייןירחץ תכף כמו בשחרית  - מבית הכסא 

עי' -[א"א שם] . וכתב הפמ"ג ם)ומקורו בסדר הי
מג"א. וא"ר ס"ק י"ב בכל הדברים ימהר מה
שאפשר ויטול מיד כי רוח רעה שורה על

  הידים.
להסיר - צריכים טילה [ס"ק ל"ח] וכ"כ במש"ב 

רוח רעה השורה עי"ז וע"כ ימהר ליטול תיכף
  .(וציין מקור דבריו מהפמ"ג)

ר"ח וויטאלג[לגר"ח הכהן תלמיד הוהה במקור חיים 

כל הדברים הללו -כתב סי' ד' ס"ק י"ח]  -זצ"ל 
שאמרו חז"ל כי צרכים טילה, לא פורש הטעם
שלהם, ואין כולם מטעם אחד. כי יש בהם
דברים שהם צריכים טילה מפי רוח הטומאה
ששורה על הידיים באותה שעה, וכגון הקם מן
המיטה, כי מפי שישן לכן שרתה רוח רעה על

בלילה. גם היוצא מבית הכסא צריך םהידיי
טילה מפי כי רוח רעה מצא שם ושורה על
ידיו של אדם הכס שם. וכן היוצא מבית
המרחץ והוטל צפריו. ואם מעט הוא. אמם
החולץ מעליו והוגע ברגליו גם החופף את
ראשו, אין זה מפי רוח רעה אלא משום קיות.

במת הוא עאבל המהלך בין המתים ומי שג
משום טומאה ושאר הדברים כ"ל. ע"כ.

  . [ס"ק י"ג] ובא"ר [סי' ד' ס"ק ו']והובא במחז"ב 
הביא דברי[המאיר לארץ ס"ק ע"ח] ובארצות החיים 

הא"ר בשם המקור חיים, וביאר דפק"מ איכא
דבחולץ מעליו ווגע ברגליו וחופף בראשו -

דאיו משום ר"ר רק משום קיות, א"צ למהר
טול ידיו תיכף, משא"כ מאיך דמשום רוחיל

  . [ס"ק מ"א]רעה. והביא דבריו לדיא במש"ב 
[פרשת תולדות סי"ז]וכ""כ לדיא בבן איש חי 

דהחולץ מעליו או וגע בהם, וכן הוגע ברגליו,
א"צ טילה, אלא שירחוץ ידיו פעם אחת משום

כתב [או"ח ח"ב סי' ד'] (אולם בספרו רב פעלים קיות. 
דבודאי אף אם גע ברגליו אחר שרחצם והם קיות,

  צריך טילה, כיון שהחצויים אחזים ברגלים). 

  בס"ד

  מיקתאע אמעתש

  רמות ב'  -קהילת "חיכי הישיבות"  /ה'תשע"ה  תרומה פ'  –'  גיגליון ר  

  שש שעות    אחריו להמתין ישמאכל שיש בו שאריות בשר, האם  
האוכל האם ו ,ל בסעודה חלבית האם מאכל פרווה שאכל ממו בסעודה בשרית מותר לאכוות בכל בית, מצויה ותשאלהמ

  .ל מת לאכול חלביעשש שעות  ך להמתין לאחריוצרי בשרשיורי   מאכל יש בו
  א. לחם שגע בבשר אכילתו עם גביה

כלו עם גביה. וכן יזהר שלא יגע בו גביה,  ושצריך ליזהר שלא יגע בשר בלחם, שאם יגע בו אסור לא (סי' צא סע' ג) הטשו"עכתבו 
כשהמאכל לח, אבל בלא"ה מותר לאכול את הלחם עם המין  שכ"ז ס"ק ד)ס"ק א ו( ש"ךה. וביאר ם יגע בו אסור לאוכלו עם בשרשא

  ה). ,(מב והחכ"א(ס"ק ג)  הפלתי (ס"ק ד), הפר"ח. וכן קטו השי, ואף שהמאכל לח מועיל להדיח את הלחם ולאכלו עם המין השי
 ,יה", ומשמע דאין לזה תקהלאכלו עם גב אסורשאם יגע בו תמה על הש"ך שהרי בטשו"ע כתבו "(הגה"ט אות ב וג) בכה"ג אולם 

  מיהו. (אות ה) בערוה"ש. וכן פסק (שם)  הפמ"גכי הבשר דבק ביותר בלחם. ועיי"ש דאפילו אם הגביה יבשה אוסרת. והביאו 
אם גע בלחם שלם או בפרוס מצד חוץ במקום הקשה דדחה דברי הכה"ג וסיים דמ"מ ראה דבלחם יש חילוק,  (ס"ק ד) הפת"ש

ע"כ. [מיהו משאר  סי' צ"ו ס"ק כ"א), ש"ך(שהוא פחות מקליפה,  בל אם גע מצד פימי במקום הרך בעי גרידהסגי בהדחה, א
  .שכתב כהפת"ש](פה"א ס"ק ט)  ביד יהודההאחרוים ה"ל משמע דבהדחה לחוד סגי ולא בעין גרידא. אלא דשו"מ 

ע"כ.  .רק עם בשר או עם חלב, בזה לא חיי' דלמא אשתליאם מייחד הלחם לאכלו ד שכת' (רסי' צא)בערוגת הבשם  יעוייןמ"מ ו
  .ועי' בזה בגליון קפ"ה .(סי' צא סס"ק יב) הדרכ"תוהביאו 

  . אכילת גביה עם לחם שאכל בסעודה בשריתב
צריך   (בשר, פי משה)ובדעתיה מיכול קופד  (גביה, פי משה)א"ר יוסי ההין דאוכל חובץ  (פסחים סוף ה"ד)  בירושלמיוהה שיו 

על  השהיתדהרוצה לאכול בשר אחר סעודה חלבית, צריך לבער גם החתיכת לחם (שם)  בקרבן העדה מבער פיסת, ע"כ. ופירש
(ומשמע שהלחם  '.ט סע' ד"סי' פב השו"ע. וכן פסק "א' צסיב בטורלחן בשעה שאכל הגביה, ע"כ. וכן מבואר כפירוש זה והש

. )שמא בלע מטעם בשר רותח וכדומה ולאו אדעתיה דחששו חז"לואפשר  .שר וכיו"באסר אפילו כשאיו רואה עליו שאריות ב
  העמודי ירושלים שיש להעביר הגביה מעל השלחן שמא יבא לאכול ממה אחר הבשר, ע"כ. וכבר עמדו עליו שפירש בירושלמי  (שם) פי משהכההטשו"ע הם דלא [ו

  . ועי' עוד בסמוך]. (יו"ד סי' לח) והאג"מ

  יד שהלחם לא יגע בבשר . כשמקפג
ע"פ הירושלמי דמצוה מן המובחר היכא שאכל גביה   (ח"א סי' תס סז:)  האור זרועבשם  'שכת  (פכ"ה סי' ז) בהגהות אשר"י 'ועי

  ורוצה לאכול בשר, צריך להעביר מעל השלחן הלחם וכל מאכל שעלה עם הגביה על השלחן ואח"כ יביא בשר ויאכל, עכ"ל. 

הירושלמי משמע דסילוק הפת דין גמור הוא ולא מצוה מן המובחר. ועוד שבירושלמי מבואר דרק הפת חייב צ"ע שהרי מ ולכאו'
  בירושלמי). הרמ"ש  'בחישו"ר באור זרוע גופא שהיה לו גרסא אחרת בירושלמי, ולא גרס "מעבר פיסת", אלא "מעבר" ותו לא, וכן העיר (. לסלק ולא שאר המאכלים

שבאמת ההגהות אשר"י הוי מעלה יתירא על הא דמבואר בירושלמי ה"ל, דיש להעביר הלחם  'שכת ו)(אות ט בערוה"שויעויין 
"וכל המאכלים" שאכלו עם החלב ועם המפה ויפרוס מפה אחרת ולחם אחר וכלים אחרים ויאכל בשר, וכן המהג הפשוט ברוב  

  וא, אבל שאר המאכלים הוי מעלא יתירא.תפוצות ישראל, ע"כ. ומבואר דלהוציא הלחם שאכל בסעודה מעיקר הדין ה
כתב דהאיסור לאכול לחם שאכל בסעודה בשרית הוא רק על שיורי חתיכת הפת שאכלו בו הגביה, או (יו"ד ח"א סי' לח)  ובאג"מ

קטה שחתך כדי לאכול עמה הגביה, שעל זו איו זהר כיון שחשב לאוכלה עם הגביה, ולכן אף אם יאמר האף על החתיכה 
לא געה בה הגביה הוא כמלתא דלא רמיא עליה ולאו אדעתיה. אבל פת גדולה שהיא עומדת בין למאכלי חלב בין למאכלי ש

בשר, זהרין בה, ואין לחוש שמא געה בה הגביה או הבשר. אלא שמי שרוצה להחמיר שלא לאכול כל הפת שהיה על השלחן 
דיא, יש בזה מעלה להרחקה יתירא וזהו כוות ההגהות אשר"י ה"ל, של מאכל גביה עם בשר או להיפוך, אף שאין חשש ל

  שבבאר הגולה[אלא דיש להעיר ע"כ. מצא שהמעלה יתירא קאי אף על הלחם עצמו שאכל בסעודה והייו על החלק שהשאיר בצד. 

בביאור  אולם  שר"י דין אחד הוא, דלא כהערוה"ש והאג"מ.. ומשמע קצת שהירושלמי והגהות אי השו"ע, הירושלמי וההגהות אשר"יהביא כמקור לדבר (אות טו)

  שהביא דיו של הגהות אשר"י בלשון "צריך"].  (סי' צא אות ב) משה ובדרכי (כלל עו אות ז) בתורת חטאתועיין עוד   .ציין רק לדברי הירושלמיהגר"א 
  . אכילת גביה עם מאכלים שותרו מסעודה בשריתד

הות אשר"י שכתב ד"היכא שאכל גביה ורוצה לאכול בשר צריך להעביר מעל השלחן כל אלא דמש"כ הערוה"ש שדברי ההג
בשר או גביה, אבל   ומאכל שעלה עם הגביה, הוי מעלה יתירא, מסתבר דמיירי באופן שזהר לקחת בסכו"ם קי שלא אכל עמ

  מותר  המאכלבס'  התבטלוהשריות ידוע שאבל היכן שתמא, מ כל זה בס[ומ" .(סי' פט ס"ק צט) בבדי השלחןוכ"כ . לא גרע מפתיש לומר דבלא"ה 

משמע   שאכל עם בשר (או גביה) . אמם לעין לחםח"קס במין השי. ועי' בזה בגליון  ין לעשות כן לכחתלה כשדעתו לאוכלובאכילה במין השי. אלא שא

  ]. בכל גווא, עי' לעיל אות ב'עם מין השי מהפוסקים שהוא אסור  

  בשר חתיכה קטה מה אחר אכילת . חיוב המתה
ייבים להמתין שש ח ,שיש להם שאריות בשר מחמת שאכלו בסעודה בשרית וכדומהיש לדון האם אחר אכילת מאכלים מעתה 

  עט אין חיוב להמתין. ומבשר  השאריות היםאו דלמא כיון ש ,שעות כדין האוכל בשר ממש
דמי שאכל בשר ושהה קצת ואח"כ מצא בשר בין   (לז: ברי"ף סד"ה אמר) "ןר ה דהה כתב ,ולכאורה ראה דאין חובת המתה בכה"ג

  דאם  (סי' פט סע' א) הרמ"אומיהו קוח הפה מיהת בעין, ע"כ. וכן פסק  ,איו צריך להמתין מאותו זמן שטל הבשר משם ,שייו
    .גביה  שיאכל קודם  פיו להדיח צריך, ומסירו  השיים בין  בשר כך אחר מצא

צריך   אם בלעואבל  ,שקט ע"פ דבריהם דדוקא אם "מסירו" ולא בולעו איו חייב להמתין (סי' פט על סע' א) אהבהפלועיין 
שכתב הרמ"א לאו דוקא  "ומסירו"ש. ואפשר והעולם אין זהרים בזהלהמתין לדעת הסוברים דמשום מושך טעם אתין עלה, 

מעט, ע"כ. לרב ין ולא חילקו חז"ל בשצריך להמתין ו' שעות ם דאין במעט חשש המשכת טעם, מיהו הא חזין באוכל או טוע
  היה בין שייו צריך להמתין ו' שעות. שאף בבליעת קצת בשר דמבואר דס"ל למעשה 

ומה  .שהרי אם הר"ן איירי שאיו בולע א"כ פשיטא דאיו חייב להמתין ו' שעות אחרי שמדיח פיו ,מיהו לכאורה דבריו תמוהים
לא  (סי' פט אות ה)בערוה"ש  (וכן השמיט תיבה זו עז אות א) -(כלל עוהתורת חטאת  הרמ"א "מסירו", באמתשדייק מהא דכתב 

 . דא"צ בכה"ג להמתין ו' שעות )הכשרות פ"י הגה עח( הגר"מ הלברשטםוכן דעת  .ולפ"ז מובן אמאי אין העולם זהרין בזה ).הביאה
  שעות אחר אכילת מאכל שיש בו שאריות בשר  ב"ד שאין חובה להמתין ו' . ולפי"ז י"ל דה"ה(סי' פט אות ב) מגילת ספר בוכ"כ 

  (שם ד"ה אמר רב חסדא) שהרי הר"ן  ,ואין לדחות דהר"ן מיקל כי הבשר מתעכל בין שייו זה  .)קוח הפה(אלא די"ל דמ"מ צריך 
  ].  דבריו י"ל שאף ההפלאה יודה להקל בזהולפי    לעין זההמהרי"ט  סברת [ועי' לקמן  (דלא כהרמב"ם). פסק כרש"י שאין הבשר מתעכל בשייו

מעט שומן מותר לאכול אחריו גביה אף אם לא  "שהושם בו"תבשיל ד  (ס"ק יט)הש"ך  דעת ע"פשכתב  )ס"ק ז( בפת"ש עוד ועי'
הגו להמתין  [ואע"פ שכבר קצת ממשות שומן אין צריך להמתין לאחריו שש שעות.  בו מבואר דתבשיל שישע"כ. ו ,היה ס' גד השומן

  .  ]לקמןו אוכסברת המהרי"ט שהב  לא התיר הפת"ש אלא בגווא דהשומן איו עיקר התבשילצ"ל ש ,(סי' פט סע' ג) ברמ"אכמבואר  שש שעות אחר תבשיל של בשר

בשר טעם הל היכן שאין כוותועד כאן לא התיר הש"ך אלא  [א']על הפת"ש מתרי טעמי חלק  (שם ארוך ס"ק ה) יד יהודההש אלא
כשאין ששים  אפילואף שהש"ך התיר [ב']  לא גזרו, אבל כשותן שומן בכווה בתבשיל ודאי צריך להמתין. דבכה"ג ,כלל

ועי' עוד ביד   [ועי' בזה בפת"ש שם והארכו בזה בס"ד בגליון קי"ט.א קטין כוותיה אלא במקום שיש ששים. לבתבשיל גד הבשר מכל מקום 

  בשיל ולא הרגיש בו טעם בשר מותר לאכול אחריו גביה דאף דבעלמא אין סומכין על טעימת ישראל מ"מ בזה יכולין לסמוך, ע"כ].  יהודה שם דמ"מ אם אכל הת
  . חיוב המתה לאחר אכילת מאכל שיש בו שאריות בשר ו

סוף סוף   כי ,דעד כאן לא החמיר שם אף במקום שלא כוון לתת טעם לתבשיל ,ראה דאף היד יהודה יודה להקל ב"דמיהו 
איכא טעם ומצא אוכל תבשיל של בשר, אולם ב"ד שהוי רק מעט בשר ועיקר התבשיל היו תבשיל סתמי יודה שאין צריך  

  להמתין. (ולפי"ז היד יהודה איו פליג על דברי הר"ן ה"ל שמבואר מדבריו דאין מחמת אכילת קצת בשר משום חיוב המתה).
דאין צריך   ,הממולאים בפירות בשר  לעין בצקים הילושים בשומןשכת'  ד"ה ועל הגלוסקאות) (יו"ד ח"ב סי' יח במהרי"טשו"מ 

מדבריו  משמע כ."מ"מ מה שבתוכו רבה עליו ומבטלו, ע ,בכיסוי שלמעלה ותן טעםיש באפי' להמתין לאחריהם שש שעות, ו
טעם הבשר ליכא משום משיכת טעם ולא  מבטל אתכיון שהוא מ"מ את הבצק שיש בו טעם יחד עם המילוי, דאע"פ שאוכל 

שבין  בשרל למאן דחושש[ואף  וא"כ י"ל דה"ה ב"ד כיון שעיקר המאכל מבטל טעם שריות הבשר.בעין להמתין אחריו שש שעות. 

  ., ודו"ק]ה'וכן מוכח מהר"ן והפוסקים המובאים לעיל באות  ,בשר לית לן בה רק שאריות קטות שלמ"מ היכן שמעורב  ,השייים
  הבא] 'בעמ [המשך



  

אולם הדברים צ"ב, דבברייתא משמע דאף
החולץ מעליו צריך ליטול ידיו מחמת רוח רעה,
דהרי תיא התם על שמוה דברים אדם מתפחד
ארבעים יום וארבעים לילה ואיו יודע במה

והמשים מעליו והמטיל מעליו בין מתפחד וכו',
לעצמו בין לחברו וכו', על כל אחת מאלו צריך
ט"י. עשה אחת מכל אלו ולא טל ידיו אורחותיו

  מקולקלים, ותפלתו איה שמעת.
וכן ראה מדברי המרדכי שאחר שכתב שהדברים
הצריכים טילה הוי בכלל סכתא, מה הדברים

לץ מעליווהצריכים טילה ומה בתוכם הח
  והוגע ברגליו. וכן איתא בתשב"ץ ובכל בו. 

[ס"ק[ואחר כן ראיתי דעמד על זה בתהילה לדוד 

הך ז' דברים חשב התשב"ץ. וכ"כ - וז"ל  כ']
המרדכי פ' א"ד, אלא שבמקום הקם המטה כתב
הולך בין המתים. וע"ז כתב ששאל מהר"ם ז"ל
אי סגי בקיום בעלמא בלא מים, והשיב דבר

"א להתברר ראיה ברורה אין לעשות פרוקאאש
לסכתא. משמע להדיא דגם חולץ מעליו ווגע
ברגליו וחופף ראשו הוא מטעם סכה וצריך מים
דוקא. והמחב"ר כתב בשם מקור חיים דהך

  תלתא משום קיות. וצ"ע]. 
ואף האורחות חיים מה כולם בחדא מחתא, ועל

ממו חכולם כתב דאם ת"ח הוא תלמודו משתכ
ואם בור הוא יוצא מדעתו. וזאת אע"פ שכתב

  להדיא דכולם משום קיון. 
וכן משמעות השו"ע שסתם ומה כולם בחדא
מחתא, ועל כולהו סיים ומי שעשה אחת מכל אלו

  וכו', כדברי האורחות חיים.
שכתב אלו דברים[סי"ח] וכן מבואר בלבוש 

הצריכים טילה לאחריהם מפי רוח רעה, הקם
המטה וכו', והחולץ מעליו, והוגע ברגליו, מן

והחופף בראשו וכו'. ועל אלו אמרו חז"ל מי
  שעשה אחת מכל אלו וכו'. 

,[סי קכ"ח ס" כ"ו]וכן ראה מפשטות דברי המג"א 
שכתב דכשיורדין[שם סי"ז] שעל דברי הרמ"א 

הכהים מהדוכן לא יגעו במעליהם המטופים
שיתפללו אחר כך. ואם געו יטלו ידיהם לתפלה

"ל דה"ה כשהם קיים, וכמ"ש סי' ד' -כתב 
  סי"ח.

ואחר שירדו יזהרו -[סי' קכ"ח סכ"ז] וכ"כ הגר"ז 
שלא יגעו במעליהם המטופים, ואם געו יטלו
ידיהם לתפילה שיתפללו אח"כ. ואף אם אים
מטופים צריכים ליטול ידיהם אם געו בהן מפי

ד'. וציין מקורו סכת רוח רעה כמ"ש בסי'
  מהמג"א.

פשוט -והחולץ מעליו [סי' ד']  וכ"כ המור וקציעה 
שהוא הדין לוגע בהן אם הן ישים מלוכלכין,
משא"כ בחדשים שלא על אותן אדם עדיין ודאי
לית לן בה. והייו טעמא דסיב חולץ, דהויא
מילתא פסיקתא דמשעל אותן פעם אחת כבר

גלים מי פשיטארשורה עליהן רוח רעה. דב
אפילו הם רחוצים זוהמא דבקה בהן ואותו רוח
זוהמא חלה על המעלים מיד. מכל מקום "ל

  דתרתי בעין על והלך בהן פעם אחת על הארץ.
דכתב[ס"ק י"ח] [וגדולה מזאת מציו בעולת תמיד 

דהחולץ מעליו צריך ליטול ידיו אע"פ שלא גע
צם סגי בקיוןלכלל במעליו. ואם גע בהם ולא ח

דביאר דדוקא[ס"ק י"ט] בעלמא. ודלא כמג"א 
(ועיין משה"ק על דבריובחולץ בידיו צריך ט"י. 

  . בא"ר ס"ק י"ג)
כתבס"ק י"ח]  -[לגרי"ח בכרך זצ"ל ואף המקור חיים 

דמסתימות הדברים משמע דהחולץ מעליו אפי'
ללא גיעה צריך ליטול ידיו. אולם מסיק די"ל

. וכן הכריע בקיצור הלכות דדוקאעדדוקא בוג
  בוגע.

[הל'וע"ע בדעת תורה דהכריע ע"פ דברי הרוקח 

דהחולץ מעליו ואיו וגע בהם איו צריךט"ב] 
ליטול ידיו. וכתב דדבריו מכריעים גד כל

  האחרוים שעלמו דבריו מהם ע"ש].
  

  
 [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

 

  מוסר פיי
  (יא) תפילת שחרית  -יי שבת קדש ע

  
אתה " - מעלת אמירת "לאל אשר שבת"

גלית בעי"ן כבוד השבח הזה ממה שמצאו... 
שבכל השבחים אין בהחזרה, ובשבח זה אמרו 
(שו"ע או"ח סי' רפ"א ס"א) אם שגג אדם ולא 

מחזירין אותו.  לכן ראוי לומר אותו   -אמרו 
  .במיתון גדול ובשמחה עצומה מאד

המחיל מוחה לעמו ישראל בקדושתו ביום  "
יתן האדם במחשבתו הודאה   שבת קדש"

בשמחה עצומה מאד על המתה הגדולה שתן 
לו יום שבת קדש... ובודאי גודל טובת המתה 
זו של שבת קדש היא ממש כגודל טובת המתה 
של כללות התורה הקדושה, שתן לו כלי 

וע, כידחמדה גוזה, הבורא ית"ש ויתעלה 
ששקולה שבת ככל התורה כולה, ואת הכל תן 
ה' אלקיו בעבור גודל אהבתו אותו עם קדוש 

  יסוד ושורש העבודה ח, ח) (". הישראלי
  
  
  
  

  ערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
  

  

   02  3932-571הערות ותרומות בטל'  -  עמיקתא שמעתא ©    -תחי'  ולאה בת גרסיה  תחי'ה רות בת גרסי  תחי',דבורה בת אודרי שיחי',  שלום בן יוסף העלון תרם להצלחה ברוחיות ובגשמיות של:

  - מסקא דדיא -
בסעודה בשרית אין לאכלו עם גביה (וכל זה לעין החתיכה שחתכו מהכיכר ואכלו בה המאכל, אבל ממו לחם שאכלו א' 

שאר המאכלים שאכלו בסעודה בשרית (כגון סלטים וכדו'), מעיקר הדין מותר לאוכלם ב' הלחם השאר בצד איו אסר). 
[ומ"מ כל זה בסמתמא, אבל היכן שידוע  .בל בלא"ה אין לאוכלם עם מין השיי, אאם זהר לקחת בסכו"ם ק במין השי

לה כשדעתו לאוכלם במין השי. חבאכילה במין השי. אלא שאין לעשות כן לכת יםמותר יםשהשריות התבטלו בס' המאכל
מאכל השאר האוכל ג'  .א]אמם לעין לחם שאכל עם בשר (או גביה) משמע מהפוסקים שהוא אסור עם מין השי בכל גוו

על מת שיוכל לאכול איו חייב להמתין שש שעות  ,בשר של רוטבמקטות מבשר או  מסעודה בשרית שיש עליו קצת שאריות
שהאוכל את האורז א"צ  ,אורז עם כף שיש בה שאריות בשר פרווה כגוןמאכל  ושהגישכ(וכן הדין  .יופומ"מ יקח  אחריו גביה

  ).ו' שעות להמתין
  

  ציפורן שפירשה חוצצת האם
  מקומות שחציצה מעכבת א. 

 וש"ך (יו"ד סי' רסח סע' ב) שו"ע[ .טבילת גר ']ב[. ](רסי' קסא) טשו"ע[ טילת ידים [א'] :בגוף האדם חציצה מעכבתמציו בכמה מקומות ש

   ].(יו"ד סי' קצח) שו"ע[ .טבילת אשה ]'ג[ .](ח"ה סי' כא)במח"י . ועי' )ז - (ס"ק ו
רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאיו מקפיד עליו איו  )שאין ההלכה מדאו' אלא מדרבן(פרט לט"י וטבילת עזרה  לכה היא דמדאו'וה

 בביאור הלכה וייןעיאלא ד[ .משום רובו המקפיד על רובו שאיו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפידרבן וגזרו  .חוצץ
לעין חציצה בטבילה של ערב (שם אות ח)  ובכה"ח (ססי' תרו ס"ק כו) במ"בחציצה היא דוקא ברוב. ועי' עוד  טבילת עזראלעין דשכתב (סי' פח ד"ה וכן) 

  ]. לעין האם אזלין אחר רוב ב"א לעין ההקפדה והפרטים בזה בגליוות ע"א, פ', פ"א, צ', קכ"ח וקס"א . ועי' עודיוה"כ
ין צפורן שזזה  ויש לדון לעחוצצת.וכדומה האם בחלקה ג  

  [צפורן שגזזה במיעוטה] מיעוטה. צפורן שפירשה ב
"אבר ובשר המדולדלים באדם הרי אלו חוצצין. רבי יותן בן יוסף אומר צפורן שפירשה   (מקואות סי' כו) בתוספתא ובאמת שיו

  ".כו' דלתל"אלו שאין חוצצין צפורן המדו (מקואות שם)רובה הרי זו איה חוצצת". ועיי"ש שאמרו 
אבר  .פירשה רובה איה חוצצת ,דלת שפירשה מיעוטה חוצצתלשצפורן המדווה, לעין טבילת מצשפסק  (סי' קצח)  בטור 'ועי
כיון דלא חזין מאן דפליג עליה.  ן יוסף שכתב דס"ל להטור דהלכה כרבי יותן ב (שם)  בב"י בשר המדולדלים חוצצין, ע"כ. ועי'ו

  .אבר ובשר לא מחלקין בין פירשו רובן או פירשו מיעוטן]הטעם דלעין  [ועיין לקמן
דס"ל להרמב"ם שרבי  (שם) הב"י. ופירש איה חוצצת פירשה רובהפסק דבין פירשה מיעוטה בין (מקואות פ"ב הי"ד)  הרמב"םאבל 

  ורבן פליגי עליה וקי"ל כוותייהו.  ,יחידאה הוא ן יוסף (שמחלק בין רוב למיעוט)יותן ב
. פירשה רובה, איה חוצצת ואם ,פירשה מיעוטה חוצצתכהטור שאם  )שפסק לעין טבילת מצוה( (סי' קצח סע' כא) "עבשו ועיין 
  (שמלה ס"ק כב) ובלחם ושמלה .(כלל קיט אות טז) חכמת אדםמה וכן משמעהביא להלכה דעת הרמב"ם.  (ס"ק כ) בביאור הגר"אאולם 

הרמב"ם וע"כ צ"ע על המחבר שהחמיר במילתא דרבן כדעת הטור והמרדכי  כתב שמציו ברשב"א ועוד ראשוים דס"ל כדעת 
  . (סי' קצח ס"ק קלח) הסד"ט כ"כובמקום שרבו המקילין, וכפי הראה בדיעבד ועבר הלילה יש לסמוך להקל. 

ומד לקצוץ דאם פירשה רובה איה חוצצת, מ"מ לדידן דוהגים דכל צפורן שע לרמב"ם דס"ל י'כתב דאפ (ס"ק כז) שהש"ךאלא 
של  הדלפי דבריו דוקא בעליושכתב  (על הש"ך שם) בחת"ס 'ועי[חוצצת וצריך טבילה שית אם לא חתכה הצפורן ה"ה הכא. 
של  ה אחת לאחת, התם אין חוצצת בתחתיתהודוחה את היש הצפורן, אבל מי שהיתה לה מכה ורגילה לחדש צפורן חדש

  ].ואכמ"ל ,(ח"ב סי' צג אות ב) בשבט הלוי רן חודרית איה חוצצת כמ"שוכן צפו צפורן כיון שאין בידה לקוץ, ע"כ.
וכאמן  ,דהרי מפורש במשה שאם פירשה רובה איה חוצצת, ואם כן מבואר שאין מקפיד עליו כלל ,ולכאורה דברי הש"ך צ"ע

(על סי'   משמרת הטהרהוה "ה והה)(חוט שי עמ' דש ד  הגר"ק שליט"אכן תמה ש ואפילו עומד ליקצץ לית לן בה. שו"ר דליתא דמי

   .)(על הש"ך ס"ק כז בשיעורי שבט הלויועיין    .)315קצח הגה 
שקטו   , )תמצית אות בשם (לבושי עז וב, ו)(ס"ק ק בבדי השלחן, )יו"ד סוף סי' קסב(  צבי הרבעי' למעשה מחמירין כהש"ך אלא שו

, ואם אין  (סי' שמ ס"ק ג) במ"בלקוצצה מער"ש, תאמר לגויה לעשות עבורה כמבואר ואם שכחה [ .להקל בדיעבד (שעבר הלילה) אף בפירשה מיעוטה

 (לחם ס"ק ג) לחם ושמלהבולעין צפורן שברגל כת' , ותשאל שאלת חכם. עמ' שג ד"ה והא)( בחוט שיבמ"ב ועיי"ש מקילין, גויה אפשר דבשעת הדחק סמכין על ה
  .]ס"ק כח אות ג ד"ה צפורן) חוט שי( והגר"ק שליט"א )סיכום אות ה( שבט הלוי ישיעורה  ו. וכן פסקלכתחלה  אפי'  שאין מקפידין איו חציצה בפירשה רובהכיון ש

  צפורן המדולדלת ב. היכן חוצצת  
דאם פירשה רובה איה   (שבועות סי' תשמז) מרדכיה ביאר ,לפירשה מיעוטא (למחמירים לעיל) פירשה רובא הטעם לחלק ביןו

  לה לפרוש. ילפרוש וכבר התח חוצצת דרובה ככולה, אבל פירשה מיעוטה חוצצת כיון דעומדת
פירשה רובה הרי יכולה להסירה בידה וכיון דאיה  כש [א'] כתב עוד ב' פירושים בזה:שהביא דברי המרדכי ו (שם) בב"י ויעויין

שאיו מקפיד דאיו חוצץ, אבל כשפירשה מיעוטה איכא למימר דקפדה   והו"ל מיעוטו ,מסירתה מוכח שאיה מקפדת עליה
הילכך כיון דקפדה עלה חוצצת.  ,ומה שאיה מסירתה ביד הייו משום דכיון פירשה אלא מיעוטה איה וחה ליתלש ביד

ירשה רובה. י"ל דגם בפירשה מיעוטה יכולה היא לתלוש ביד מה שפירש ומדלא תלשה אלמא לא קפדה וכ"ש בפ ולהרמב"ם
שרובה   כיון לדעת הטורהברייתא מיירי לעין חציצה המצאת ע"ג הצפורן, לא לעין הצפורן עצמה, ואם פרשה מיעוטה [ב'] 

מצא עליה  'הרי היא כגוף ואם מצא עליה דבר חוצץ מעכב, אבל כשפירשה רובה כבר איה חשבת מהגוף וע"כ אפי תמחובר
וצץ דבתר רובה גריר. והרמב"ם סבר דכיון דצפורן עומד  מצא במיעוט המחובר מי איו ח  פי'וא ,דבר חוצץ אין בכך כלום

ולפיכך אם מצא עליו ת ליקצץ הילכך כקצוץ דמי, ליקצץ כיון שפירש מיעוטה כל מה שכגד אותו מיעוט ברוחב האצבע עומד 
  דבר חוצץ איו מעכב, ע"כ. 

 , הוא הכוןפשט הראשון הש (ס"ק כו) והש"ך (אות כא)הב"ח דעת מ"מ  .שיכון הוא הפירוש הדרך הכתב שהב"י והה אע"פ ש
  היא עצמה חוצצת משום שפירשה אפילו לא מצא עליה דבר חוצץ. והייו ש
דודאי אין חציצה במה שדבק עדיין כי לא היה מגולה מעולם שם, אלא על החלק הפרש וס"ל רוח אחרת עמו, (ס"ק כב)  והט"ז

ובו קיים ומיעוטו סדק מצא דמקום הסדק צר הוא ואין המים יכולין לבוא באותו הסדק, משא"כ אם פרץ אמרין כן דאם ר
, וכן  )שם( הלבושע"כ. וכדרכו של הט"ז כתב  ,רובו מצא שתרחב מקום הסדק ויכולים מים לבוא שם והוי ראוי לביאת מים

  'או אפי ,ךהחתדזה איו עומד ל הכפגימה בעלמא בצפורן לארכ לפ"ז אם יש רק סדקש כתבו ,(כלל קיט אות טז) החכמת אדםקט 
 והפתחא זוטא[ אע"פ שהוא רק מיעוט גמור וא"א שיבוא מים בייהם איו חוצץ, ע"כ. ,ך החתלרוחב הצפורן אבל איו עומד ל

 יעורי שבט הלויש ב פסקחתך. וכן הדאם הצפורן סדקה לרוחבה אע"פ שפירשה איה חוצצת, לפי שאיה עומדת ל כת'(שם) 
  ].(שם סע' כא אות ב על הש"ך ס"ק כז ד"ה וכתב החכ"א)

מיעוטא שבכה"ג אם פרשה  ,לכלוך על הצפורן שפרשהדוקא אם יש  הייו  ,צתחוצ תדצפורן מדולדלהא  מצא שלדעת הב"י
החתוך המעכב ביאת   אין החיבור חוצץ אלא מקום הט"זודעימיה החיבור שבצפורן לגוף הוא החוצץ. ולפי  להש"ךו .חוצצת

  .חוצץ המים לשם
  שעקרהצפורן  ג. 
בין פירשה   מודה לחלק שכתב דהיכא דעקרה הצפורן עצמה ממקום חיבורה באצבע, הרמב"ם מי(שם ד"ה והיכא)  בב"יעיין ו

ון  דכל שפירשה רובה איה עשויה להתרפאות וכאילו תלשה כולה דמי, אבל אם פרשה מיעוטה כי ,רובה לפירשה מיעוטה
  שעשויה להתרפאות מהגוף היא חשובה.

רובה   הממקום חבורה באצבע, אפילו פירש ה הצפורן עצמהכתב דלפי ביאור הט"ז ה"ל היכא דעקר ס"ק מא)שיו"ט ( הסד"טו
  הרובה אי התמיד אל הגוף. וגם לפי הטעם שכתבו הפוסקים דצפורן שפירש ה, דהא מי כואב הרבה ודרך להחזיקצתמי חוצ

יה מעוטו שאיו מקפיד ואיו חוצץ, אבל יה מסירה איה מקפדת עליה והוי לדכיון שיכולה להסירה בידיה וא צתחוצ
מן האצבע אפילו  השעקר האיכא למימר דקפדה אלא שאיה יכולה להסירה בידיה, מה"ט בצפורן עצמ המעוט הכשפירש
  .)סי' קצח שם( העצי לבוהע"כ. וכן קט  (שם),יין בב"י , ועצתבידים מחמת הכאב וי"ל דקפדה וחוצ הרובו א"א להסיר הפירש

 רק מיעוטה האם פירש ,האצבעאפילו אם הצפורן עצמה פירשה מ תשצפורן המדולדלפסק  (כלל קיט אות טז) חכמת אדםהאולם 
סע' שם ( וישבט הל בשיעורי. מוכח מדבריו דאם פרשה רובה ליכא חציצה בכה"ג. וכן קט , ע"כחוצצת תמחובר השאר הרובו

  .(על סי' קצח ס"ק קמ) במשמרת הטהרה וכן הביא, )על הש"ך ס"ק כז ד"ה וכתב כא
  .-מסקא דדיא-

.  טול ידים בברכהימיעוטה לכתחלה יש לחוש משום חציצה, אבל אם אין בידו לתקה יכול ל גזזהציפורן ש א'][ :לעין ט"י
דעת רוב הפוסקים כהרמב"ם שאפילו פירשה מיעוטא דועוד  ,כלוך על הצפורן שפרשה(דהרי לפי הב"י אין חציצה אלא אם יש ל

צפורן שעקרה במיעוטה חוצצת ואם ברובה איה   '][ב .קל לעין ט"י דקילא)וע"כ עכ"פ בשעת הדחק יש לה חוצצת לא
ומחמתה מכה  התאם הי ]'[ד. אופןבכל  אם סדקה לרוחבה במקום הסמוך לבשר אע"פ שפירשה איה חוצצת '][ג חוצצת.
   משום חציצה. בזה אין אחת לאחת,  הדוחה את הישה הלו צפורן חדש תצומח
 רק בדיעבד לפי המבואר לעיל אות ב'.אין להקל ו ,חוצצת מיעוטהרובא או ציפורן שגזזה  א'][ :וטבילת גר טבילת מצוהלעין 

אם  '][ג .)באות ב'(ומה חשב בדיעבד עי' איה חוצצת פירשה אם  בדיעבדו .חוצצת ,במיעוטהרובה או ציפורן שעקרה  '][ב
 הצפורן חדש הל תומחמתה צומחמכה  התאם הי '] [ד. איה חוצצת ,אע"פ שפירשה ,סדקה לרוחבה במקום הסמוך לבשר

    משום חציצה. בזה אין, הדוחה את הישה


