
 

האם מותר להחמיר בדבר  
 ישראלשפשט היתרו בכל 

דאחד  ]ב"ק פא:[ בגמ'אמרינן 
מעשרה תנאים שהתנה יהושע 
שיהיו מסתלקין לצידי הדרכים 
מפני יתדות הדרכים. ואמרינן שם 
דרבי ור' חייא הוו שקלי ואזלי 
באורחא אסתלקו לצידי הדרכים, 
הוה קא מפסיע ואזיל ר' יהודה בן 
קנוסא קמייהו, א"ל רבי לר' חייא 

פנינו, מי הוא זה שמראה גדולה ב
א"ל ר' חייא שמא ר' יהודה בן 
קנוסא תלמידי הוא וכל מעשיו 
לשם שמים, כי מטו לגביה חזייה, 
א"ל אי לאו יהודה בן קנוסא את 

 גזרתינהו לשקך בגיזרא דפרזלא.
מיתד  – מפסע ואזיל: רש"יופי' 

ליתד פסיעות גסות ולא היה רוצה 
 גדולתולהסתלק אל מצר השדה. 

ירא  שהוא מראה לנו שהוא –
שמים מאד ואינו חושש לתנאי 
שהתנה יהושע ומחזי כיוהרא. 

 כלומר נדוי. – בגיזרא דפרזלא
בשם  ]שם[ השטמ"קוכיוצ"ב כתב 

מפסיע ואזיל יהודה בן  – גאון
קנוסא על גבי יתדות הדרכים ולא 
רצה לפסוע בצידי דרכים על גבי 
שדה. גזרתינהו לשוקך בגידי 
דפרזלא הייתי קוצץ כרעים שלך 

ופיץ לפי שהיית מראה גדולתך בק
לפנינו שאתה חסיד אבל לא 

 אנחנו.
דבר שהיתרו  –כתב  ]שם[ ובמאירי

פשוט ורצה אחד להחמיר על 
עצמו אין ראוי לו לעשות כן לפני 
גדול ממנו בחכמה בשעה שזה 
הגדול נוהג בו היתר, שזה כמראה 
גדולתו לפניו ומתחסד ביתר ממה 
 שאין חק עליו, ולא עוד אלא שאם
עשה כן יש כח באותו הגדול 
לנדותו, ואם היה נודע בחסידות 
ובשלמות כונות הרי זה עושה ואין 

 כאן משום יוהרא.
אחר  ]שם סי' מ"א[ ביש"שאולם 

שהביא דברי הרש"י כתב וז"ל: 
משמע לפי פרושו דוקא כשהוא 
מראה יוהרא בפני אחרים אבל 
בפני עצמו לא, וכן קצת לישנא 

בפנינו  דתלמודא שמראה גדולה
וע"כ פי' רש"י שמראה לנו וכו'. 
מ"מ לא נ"ל, חדא דהא נאמר שר' 
יהודה הלך לפניהם ולא ראה רבי 
ור' חייא שהיו אחריו וכו', ועוד 
אם נאמר שראה אותם ר' יהודה 
בן קנוסא ומשום הכי הוה יוהרא, 
מנין לרש"י דמשום יוהרא היה 
רוצה לנדותו דילמא משום דביזה 

נים שהם לא אותם והיה מראה פ
עשו כדין שהלכו לצידי הדרכים 

 ומנדין לכבוד הרב וכו'. 
אלא נראה דבודאי ר' יהודה בן 
קנוסא לא ראה אותם, ומה שחפץ 
ר' לנדותו משום יוהרא כלומר 
שמראה עצמו ירא שמים והוא 
גאוה יתירה וראוי לנדותו, ומצינו 
סמך בפ"ק דסוטה לנדות על 
יוהרא, כ"ש כאן שמראה כאילו 

לק על תנאי יהושע ומחמיר חו
יותר, ומה שאמר רבי מראה גדולה 
בפנינו, לא אגדולה קאי שהוא 
בפנינו, אלא כלומר האיש שהולך 
בפנינו ומראה גדולה, וא"כ מהכא 
מוכח שראוי לנדות בר בי רב 
שהוא מתיהר בדין ומחמיר בדינא 
שפשט התיר בכל ישראל אפילו 
לא עשה בפני רבו, אם לא שידוע 

ם שבודאי לש"ש עושה על החכ
התלמיד ואפי' בפני הרבים לית 
כאן בית מיחוש. ואם כה"ג 
שהדבר פשוט להתיר ורבו נוהג 
להקל והתלמיד מחמיר לפניו, כגון 
הכא אם היה ר' יהודה בן קנוסא 
רואה אותם שהלכו בצידי הדרך 
והוא רצה להחמיר על עצמו, 
פשיטא שאיסור גמור הוא, דהוה 

זה ודכותיה כחולק על רבו, ועל 
מנדין לכבוד הרב אפי' עביד 
לש"ש, ואפי' היכא שאינו פשוט 
כ"כ להתיר אל יחמיר אדם אדברי 
רבו, אם לא שיש לו ראיה לסתור 

 דבריו. 
[ הביא דברי ]סי' ס"ג ס"ק ב' ובמג"א

היש"ש להלכה בזה"ל: כתב ביש"ש 
מי שמחמיר בפני רבים בדבר 
שמותר ואיכא למיחש ליוהרא, 

ואם ידוע שעושה  מנדין אותו.
לש"ש, אין מנדין אותו. ואם 
מחמיר בפני רבו ורבו מיקל, מנדין 

  בס"ד

 מיקתאעא מעתש

 לאכילת בשר האכילת גבינ ביןשש שעות יש להמתין ם הא
 ינהבחובת המתנה בין בשר לגא. 

 הרמב"ם הראשונים בביאור דברי הש"ס. דעת ונחלקו. גבינה עד לסעודה אחרת באכילתדהאוכל בשר אסור  )קה.( בחוליןבואר מ
כל שיעור הזמן שרגיל להיות בין סעודה לסעודה, והיינו עד שיעברו ו' שעות שהוא ועוד ראשונים שאסור לאכול גבינה  )מא"א פ"ט הי"ז(

אף אם התחיל בה מיד  ,דכוונת הגמ' דכל שפתח בסעודה אחרת )שם ד"ה לסעודתא( התוס'השיעור שבין סעודה לסעודה. אולם דעת 
 אחר גמר הסעודה שאכל בה בשר, רשאי לאכול גבינה. 

המ"ז מותר לאכול שלאחר שסילק השולחן ובירך בר)שם(  הרמ"אשצריך להמתין שש שעות. אולם דעת  א( )סי' פט סע' השו"ע והכרעת
, והמנהג הפשוט להמתין אחר )דהיינו אכילת דבר מה חוץ מקמח, תמרים וירקות. ושתיית משקה כלשהו( מיד ע"י קינוח והדחה

ל להמתין ו' שעות והמק דהמנהג )כלל מ אות יג( החכ"א 'כתוע"כ.  אכילת הבשר שעה, ויש מדקדקים להמתין ו' שעות וכן נכון לעשות,
 ורי"ג[.  קס"ח]ועי' בזה בגליונות פ"ז, צ', קי"ט, קנ"ח,  בזה עובר משום בל תטוש תורת אמך, ע"כ.

 ב. טעם המתנה
)חולין קה. ד"ה  רש"ידעת  אולם. שאינו סר בקינוח שינייםהבשר שבין המפני חובת המתנה היא  )מא"א פ"ט הי"ז( הרמב"םלדעת הנה ו

נמצא אוכל טעם בשר בכה"ג ד 'שכת )שער מ אות י( באו"ה ']ועי .ומאריך בטעמובשר מוציא שומן והוא נדבק בפה שמשום  דהוא אסור(
 כתב שלפי הט"ז האו"ה הוא טעם שלישי, עיי"ש[.)ס"ק ד(  על הט"ז ובאמרי בינהג"כ כאלו אכל בשר וחלב יחד.  'בחלב יחד ונר

 .קי"טועי' עוד בזה בגליון  .ס"ק א(שם ) ט"זבו (סע' א )סי' פט שו"עטב כמבואר ,לכה נקטינן לחומרא כב' הפירושיםולה
 ג. המתנה בין גבינה לבשר

רכה היא ואינה מתעכבת מותר לאכול בשר אחר גבינה מיד מפני שהגבינה שכתב ש )הקצר ב"ג ש"ד פו.( רשב"א בתורת הביתבויעויין 
)דפוס פראג סי' תרטו(  תשובת מהר"ם בשםסי' תרפז( חולין ) במרדכיאולם  .(מא"א פ"ט הכ"ו אות א) גהות מיימוניותהה וכ"כ"כ. , עבין השינים

פעם אחת מסעודה לסעודה מצאתי גבינה בין שינים גזרתי להחמיר על עצמי בבשר אחר גבינה כמו בגבינה אחר בשר ובבשר כתב ד
אכל גבינה מותר לאכול שאם  (סע' ב) ע"שוטהוכבר פסקו  .(שם אות ביו"ד ) הדרכי משהו( או"ח סי' קעג)הב"י והביאו  כ."ע ,עוף אני מיקל

אפילו פסק להחמיר  (שם)הרמ"א ם לאו וקינוח והדחה. אחריו בשר מיד ובלבד שיעיין ידיו שלא יהא שום דבר מהגבינה נדבק בהן
 ועיין עוד בזה להלן. .בבשר אחר גבינה

 ר לגבינה ע"פ הזוהרבין בש המתנה. ד
ר  דאין לאכול בשר בחלב ()פ' משפטים עמ' קכה. בזוהר מצינוו ַחבָּ ִאתְּ ֲחָדאדְּ ֲעָתא ֲחָדא )או( כַּ שַּ עּוָדָתא ֲחָדא ו, אבְּ סְּ  אכילת אפילוולפ"ז  .בִּ

 הפלתידעת אולם  .סגי בעשהדלפי הזוהר  )על סע' ב( הגר"או (ס"ק טו) פר"חה)ס"ק טז(,  כש"ך והנה הבנת .הבשר אחר גבינה אסור
  ,(שם)שיו"ב ברכ"י ה והבנת .דלשון שעתא שכתב הזוהר כוונתו עת חדא ואינו מוגדר בשעות העולםותו לא  ברכהמ"זדסגי  (ס"ק ג)

ואר שמב )או"ח שם(]ועי' בב"י  .דלפי הזוהר יש להמתין ו' שעות אפילו לבשר עוף )סי' תצד אות טו( השעה"צו )סי' פט ש"ד ס"ק טז( הפמ"ג
 .[דבספר הזוהר לא מיירי אלא בבשר בהמהדחה דבריו  )ס"ק טו( פר"חהדס"ל דקפידת הזוהר היא אף בבשר עוף אולם 

כחדא בשעתא "" או "או בשעתא חדאפלתי( תלויים בגרסא בדברי הזוהר האם גרסינן וה -ודעימיה והנה י"ל שדבריהם )פר"ח 
 ללא "או" יש לגרוסהפלתי לפי , אולם והיינו דהזוהר בא לאסור אף בשעה אחת (דלפי הפר"ח גרסינן "או" )ובאמת כך גרסתו ."חדא

 דו"ק.עיין. , ווהיינו כחדא פירושו בשעתא חדא דהיינו באותה סעודה
 אליבא דהרמ"א יש להמתין שעה מטעם זה. )על סע' ב(הגר"א . ולפי הבנת ציטט דברי הזוהר )או"ח סי' קעג( ב"יבשאע"פ למעשה ו

 ]זצ"ל[ הגר"ש ואזנר שליט"אלא חשש לדברי הזוהר. ודעת למעשה מבואר ד )סי' תצד ס"ק טז( במ"ב כןו .ולא הביא דברי בשו"ע מ"מ
)ח"ב סי' שצ ד"ה  בתשובות והנהגותלאכילת בשר חצי שעה. וכ"כ  גבינהלהמתין בין אכילת  דהמנהג  )מבית לוי יו"ד עמ' לו אות טו ובהגה(

 המתין חצי שעה אף אחר שתיית חלב.והוסף דיש נוהגים ל ובזוה"ק(
 ישנה/מתולעתגבינה  אכל. ה
אע"פ שאין איסור בדבר  המתולעתשעברו עליה ו' חדשים וכן כל גבינה  גבינה ישנהאוכל דה )שער מ אות י( יסור והיתרבא וד מצינוע

דאמרו חז"ל עה"פ 'עודנו בין  נייםיהש בשר שבין דמצינו לגביכ ',מקרי גבינה'לא  בשיניים ואפילו אם תדבק בודאי תנדבק נהדהא אי
בקנוח והדחה לפי  'פימדת חסידות ופרישות שלא לאכול אחריו בשר באותה סעודה א, מ"מ שיניהם' דבשר שבין השיניים קרוי בשר

חר דמה"ט גזר מהר"ם ז"ל בעצמו להחמיר בבשר א )חולין שם(שממשיך ג"כ הטעם שלו בפה זמן ארוך יחד, ועוד דהא כתב במרדכי 
לא מקרי  אם תדבק בודאי 'והנה מש"כ דאפי] גבינה בין שיניו מסעודה לסעודה, ע"כ. מצא 'בגבינה אחר בשר לפי שפעם אגבינה כמו 

ועי' לקמן בשם  .גבינה היא שינייםדגבינה הנשארת בין ה 'שכת )תה"ב ב"ג ש"ד עמ' פו.( ברשב"א 'גבינה כמו הבשר שבין השניים, עי
 . [הפר"ח

ואע"פ  .משום הגבינה הנשארת בין השניםב' . טעם הגבינה הנמשכת משום א'תרי טעמים להחמיר בגבינה איכא האו"ה לפי נמצא ד
 . רי המהר"ם דחשש נמי מטעם זהאינה נקראת גבינה מ"מ משמע מסוף דבריו שהביא דב שינייםשלדעתו גבינה בין ה

 אכל גבינה קשה. ו
אין אוכלין אחריה אפילו  שהגבינה קשהין אפילו בבשר אחר גבינה וכן נוהגין שכל יש מחמירד )סע' ב( הרמ"אלענין הלכה כתב ו

 בבן איש חי ']ועי בשר עוף כמו בגבינה אחר בשר ויש מקילין ואין למחות רק שיעשו קנוח והדחה ונט"י, מיהו טוב להחמיר, עכ"ל.
  וכן כנגד כל חדש[.ו' חדשים מחכים ו' שעות, ם הדבר תלוי כמה זמן עמדה הגבינה בהכנתה, אששהמנהג בבגדד  )שלח אות טו(

וכבר  ."מתולעת"או  "ישנה"ואילו באו"ה כתב גבינה  "קשה"הרמ"א וכתב שהמנהג הוא להחמיר בגבינה  שינה יש לעיין אמאיו
 . )שם( בהגהות הסמ"עהעיר מזה 

 בש"ך בלאעברו עליה ו"ח או שהיא מתולעת. ש 'פירושו'דגבינה קשה מבואר )כלל מ אות יג(  ובחכמת אדם)שם ס"ק ד(  בט"זש איברא

דמן הסתם אם ]שהרי פירש על דברי הרמ"א  גבינה קשה.ג' מתולעת  ב'גבינה ישנה א' שלש מיני גבינות ב יש לחושד מוכח )ס"ק טו(
ו' חדשים  לעת אפילו תוךודמ"מ אם אנו רואין שהיא קשה או מת )שם( במחצה"ש וביאר היא ישנה ו' חדשים חשיבה קשה, ע"כ.

איכא משום מנהג מ"מ אמנם היא קשה  ,מסתמא היא ישנה אבל  אם היא אינה ישנה . מבואר דכונת הש"ך שגבינה קשהאסור, ע"כ
  .וכלה אחר בשר[לא שלא
 ווכן נקט, )מ"ז ס"ק ד( בפמ"גוכן מבואר  ,שינייםמ"מ נדבקת בין ה ,מושכת טעם אינה שאינה ישנה דאע"פ דגבינה קשה לומר וע"כ

דס"ל דדוקא בגבינה מתולעת יש )ס"ק ד(  כהט"זיש להמתין. דלא  שינייםדאף משום גבינה שבין ה )ש"ד שם( והפמ"ג )ס"ק טז( הפר"ח
 שינייםשבין ה עם בשרמט דיש לחוש אף )ח"א סי' נח אות ב( בקובץ תשובותוכן מבואר  .כי מושכת טעם בפה מדינאלהחמיר כן והוא 

 .כהפר"ח

, אבל אם רק קשה שינייםנדבקת בין הדגבינה מתולעת או ישנה ו"ח חיישינן ה אם משמע דדוקא כלל עז אות ב() בתורת חטאתמנם א
ישנה, ודלא גבינה דוקא אם היא  ל זהכמ"מ  ,דאע"פ דלדינא יש לחוש לבשר שבין השיניים כמבואר לעיללפ"ז  נמצא. לא חיי'

גבינה  אחר דהאו"ה, אבל לפי המנהג שהביא שם שלא לאכול בשר אולם יש לדחות דהתורת חטאת כתב כן אליבא כהש"ך הנ"ל.
  .)אות יא( הערוה"שמדברי  ר'וכן נ .)אות ב( הדרכי משהי"ל שזהו כוונת  , וכןי"ל דחששו אף בגבינה קשה שאינה ישנה ,קשה

אין חשש משום  חומרים(ני מימתקשות ע"י אלא ש) מתולעות אינםאינם ישנות כלל וכן הקשות הגבינות דבזמנינו ש לומרעתה יש מ
יש להחמיר כי ודעימיה  הש"ךוהיינו דלדעת  ,הדבר תלוי במח' הנ"לאכתי  משום חשש גבינה בין השנייםאמנם  .משיכת טעם

כהגר"א י"ל  ומ"מ אף לדעת המחמירים .כי אינם ישנות 'לא חייהנ"ל  והתורת חטאת "אהחכ ,הט"זאמנם לפי . קשות הםלמעשה 
דסבר דאף גבינות שלנו אינם בכלל גבינה קשה כי פעם היו צריכים מגרדת  ע פפויפר עמ' קלח ומאור השבת ח"ג עמ' תכו()קשו" קוטלר זצ"ל

 לחותכה, ובימינו אין זה מצוי כ"כ.
 דכתב שם אלא .דוקא אם הגבינות ישנות ין השינייםלגבינה ב חיי'דמשמעות התורת חטאת ד )ח"ב סי' לה( בשבט הלויכן מבואר ו

 ,שהם יותר והיה צריך לזה לוח זמנים מתי נעשו ישו ששה חדשים,בינות שהם פחות מת מיני גיויש בחנו להחמיר בזה כי ושמנהג
שהגבינות )פ"י הגה קכ(  בספר הכשרותעיין  אמנם], ע"כ. יש אחרונים שנוטים להחמיר בקשה אפילו פחות מו"ח ועוד דבלא"ה

 [.סוגי גבינות שהבשלתן שנה, עיי"ש בין חודש לחודשיים. מאידך יש אהו הבשלתן)עיי"ש שמותם( הצהובות של תנובה 
וכן שמעתי  .העם להחמיר בזה נהגושיש להמתין ו' שעות משום שכבר )קשו"ע פפויפר ביאורים עמ' קלט(  ]זצ"ל[ הגריש"א שליט"אעת דו

כת' דאפי' לא שהתה  )ח"ב סי' שפח( ובות והנהגותובתש .)ח"א סי' נח אות ב( בקובץ תשובות ועי' עוד מאחד ממקורביו של מרן שליט"א.
דיש מקום להחמיר ו' שעות אף  בעל המנחת יצחקו' חדשים מ"מ כיון שמחמצים בצורות אחרות דינם כגבינות ישנות. ועיי"ש בשם 

גבינה קשה לבשר.  דמנהג בני ספרד להמתין שעה אחת בין )ספר הכשרות פ"י הגה קכב( הגרב"צ אבא שאול זצ"ל ]ודעת. בגבינות רכות
 .שדרכו להחמיר בגבינה צהובה[ )חט"ז סי' ט( במשנה הלכות ועי'

 הובא האג"מ בעל נקטכן ו שא"צ להמתין ו' שעות.)דולה ומשקה עמ' רנט(  הגרח"ק שליט"או)מעשה איש ח"ה עמ' כב( החזו"א  אולם דעת
)קשו"ע פפויפר ביאורים עמ'  הגרשז"א זצ"ל הורהה של זמנם. וכן שגבינה צהובה של זמנינו אין לה דין גבינ )חט"ז סי' ט( במשנה הלכות

גבינה צהובה  כי )מאור השבת ח"ג עמ' תכו( בעל הבאר משהוכ"כ   .[)ח"ג עמ' תכז(במאור השבת  ]עיי"ש שלעצמו נהג להחמיר. ועי' קלט(
 .ניים כמו בשראינה בכלל גבינה קשה שהפוסקים דברו בה שהיה קשה מאד עד שנשאר לאחר שעות בין השי

)ובקושי  וכמו כן אינם מושכות טעםכי הגבינות המצויות אינן קשות כלל ואינן נדבקות בין השיניים  המקילים בזהונראה דהעיקר כ
)ססע'  בדעת קדושיםינה קשה וכבר כתב ב. ועכ"פ לא גרע מספק אם דינה כגיש להם צבע של גבינה קשה וגם זה הוא ע"י צבע מאכל(

  ולענין קינוח והדחה עי' מש"כ בס"ד בגליון קנ"ח. .)אות מח( הכה"חהיא גבינה קשה יש להקל. וכן נקט דבספק אם  ב(
 -מסקנא דדינא-

 שש שעות. המציוה בזמנינו אינו צריך להמתין העולה לדינא, שהאוכל גבינה צהובה

 ב| ה'תשע'' יתרו| פר'  צ'גליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

אותו אפי' עביד לש"ש, ואפי' אין פשוט 
כ"כ להתיר לא יחמיר נגד דברי רבו, אם לא 

 שיש לו ראיה לסתור דבריו.
הנה העתיק דברי היש"ש בכה"ג שמחמיר 
בפני רבים, ומשמע דלהחמיר בפנ"ע שרי, 

יש"ש הנזכר משמע דאפי' אולם מדברי ה
 בפנ"ע אסור.

וז"ל: המעיין  ]א"א שם[ הפמ"גוכבר עמד בזה 
ביש"ש שם משמע דאפילו בינו לבין עצמו 

מנדין ע( ")מצינו יוהרא אף בפנכל שיש יוהרא 
אותו, שהרי ר' יהודה בן קנוסא לא ראה 
אותם לרבי ור' חייא. והיינו בדבר שפשוט 

ין מנדין היתרו בכל ישראל. ולשם שמים, א
אותו אפילו בפני רבים. ולפני רבו אפי' 
לש"ש מנדין, דנראה כחולק על רבו וכו'. 
אלא דהמג"א לא סבר לה בהא כיש"ש 
דמילת "לפנינו" שם היינו שר' יהודה בן 
קנוסא ראה אנשים אבל לא הכירם אם הם 
רבותיו, הא בינו לבין עצמו ואחר רואה 

דין. אותו עושה כן אפי' חשש יוהרא אין מנ
 אות א' העתיק בסתם יע"ש. והא"ר

הביא להל' דברי המג"א  ]שם ס"ק ו'[ ובמשנ"ב
דדוקא בפני רבים איכא למיחש ליוהרא.  -

והיינו אם אותו הדבר פשט היתרו בכל 
 .]פמ"ג[ישראל 

 
 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 פניני מוסר
 )המשך(בגדרי ההשתדלות 

"גם מי שרק  - הפרזה בהשתדלות היא פגם בבטחון
מתחיל בעבודת הבטחון שעדיין מוטל עליו להשתדל בצורה 
רגילה, בודאי אין לו להפריז בהשתדלות, כי בכך מראה 
כאילו השגת הדבר תלויה בריבוי ההשתדלות ועל ידה יוכל 

תת לו. מחשבה זו היא להשיג יותר ממה שהקב"ה חפץ ל
פגם גדול בבטחון, ולא מצאנו מי שיהדר לשלם יותר מהקנס 

 )שפתי חיים מידות ועבודת ה', ח"א עמ' תקלב(שנגזר עליו". 
 דוגמאות להשתדלות רגילה: קופת חולים, ביטוח רכב

"דוגמא להשתדלות רגילה ומקובלת: תשלום מיסי הביטוח  -
פת חולים, שכל הלאומי הכוללים מס בריאות עבור קו

תלויה  -הרפואה הציבורית ובתי חולים  -מערכת הבריאות 
 בקופות החולים...

דוגמא נוספת: תשלומי ביטוח רכב, שאי אפשר לקבל רשיון 
נהיגה מבלי ששילמו את הביטוח. א"כ זו השתדלות הכרחית 
ורגילה שצריך לעשותה, אלא שעל האדם להתחזק בהכרה 

מנזקי גוף וממון בדרכים, הכל  שבריאותו ורפואתו, ושמירתו
הוא ביד השי"ת, והוא רק פורע את הקנס כאשר הוא משלם 

 )שם, עמ' תקלג(. את המיסים השונים"

דוגמא להשתדלות חריגה: שעות נוספות כשאינו 
"לעומת זאת, דוגמא להשתדלות יתירה הפוגמת  - זקוק לזה

בחיוב מידת הבטחון המינימלי: כאשר אדם עובד ומתפרנס 
רמת חיים ממוצעת, ורוצה לעבוד שעות נוספות כדי ב

להרויח יותר, בכך הוא מראה שחושב שההשתדלות היא 
הנותנת לאדם את חפצו, לכן סבור שככל שירבה לעבוד כן 

 תגדל הכנסתו.
אך באמת מצבו הגשמי לא ישתנה וישתפר במאומה אם 
יעבוד יותר, אלא יקבל בדיוק את מה שגזר לו הקב"ה, כי 

ונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש "כל מז
 השנה" )ביצה טז.(, 

כפי המשל הידוע של החפץ חיים )ח"ח עה"ת עמ' קו( באדם 
שיש לו חבית יין, ומוציא ממנה את היין דרך ברז, גם אם 
יתקין בחבית ברז נוסף לא יוציא כמות גדולה יותר של יין 

אחד  מתכולת החבית, אלא שאותה הכמות שיצאה מברז
תתחלק ותצא משני ברזים, כך גם השתדלות יתירה לא 
מוסיפה לפרנסתו של אדם יותר מהנגזר עליו, היא רק 

 )שפתי חיים שם(מלמדת על כך שאינו בוטח בהשי"ת". 

 כפי שמקובל בחברה של בני תורה -השתדלות רגילה 
"במעשים שבכל יום, קשה לקבוע בדיוק מהו המשקל  -

מידה צריך להשתדל, מתי יש מקום הנכון ובאיזה שיעור ו
להשתדלות ומתי ההשתדלות אסורה מפני שהיא סותרת 

 לחיובי הבטחון בה'.
זהו נושא עדין ומורכב הדורש שיקול הדעת מעמיק וזהירות 
רבה, כל מה שהסברנו היה בקוים כלליים, אבל הדברים 
מסתעפים למצבים פרטיים שונים שאדם ניצב בפניהם נבוך 

 תדל.האם וכמה להש
שכל פעולה שמקובל לעשותה  -אך כאמור הקו המנחה הוא 

 ) שם(בחברה של בני תורה מותר לנקוט בה".
"ככל  - כפי שיתחזק בבטחון יוכל למעט בהשתדלות

שנתחזק בבטחון נוכל למעט בהשתדלות, והצמצום 
מזכיר לאדם כי 'על כל מוצא פי  -אפילו מעט  -בהשתדלות 

 ן ומפרנס לכל. ה' יחיה האדם', והוא ית' ז
אבל לא לצמצם במידה כזו שנתחרט על מיעוט ההשתדלות 
ונהיה ח"ו תוהים על הראשונות שאז הפסדנו עמלנו 

 )שפתי חיים שם, עמ' תקלד(ושכרנו". 
* 

"...  -  עד שישקיט רוחו ולבו -שיעור ההשתדלות 
ו בל היהשי ישראליהו כלל לאיש הענין יש לומר דזהועיקר 

א הו תדלותשהלהתורה  הירהתא דהו׳ בהוטח בשוקט ו
גמור הטחון גת הביע למדרלהג לכודלא כל אדם י םמשו

לו סיוע שיגיע היה כדי שיההשתדלות ר לו הות״כ עו
ועסק כדי  המלאכ וצריך כל אדם לחדש לו ,וטחהבלמדריגת 

 ...׳בהנקל לו לבטוח  היהשי
כל אדם רק כל ב השוהנרצה אינו שתדלות ההוא״כ שיעור 

אזי  המעט מלאכבוח בטל יעהג, דמי שיכול לערכו אחד לפי
ר כבשיעור ה הצרך לו לזהנ ר מכפיתדל יותשהל בהשיר המ

אחרי הרבה להלוך טחון כי הב לו לחטא נגד מדת ביחש
ירו במשל ח טןעדיין ק בטחונוומי שבטח,  ולאההשתדלות 

ל כוי היהם הוא יגד שעירו בתו יותר מחכמלאב קעסויוכל ל
א הון חטב תחינבקר ידע בה',טוח בל בולרוחו ו שקיטהל
 בו. ה׳ יהל עלבו להשליך וחו רו תטשקה

צרך עונשו שמן הנר מכפי תיות השתדלוב הומי שמרב
ולא יוזמן לו  תדלותשהל ותצטרכוהל עיוסיפו  םשמיה

)בית הלוי  ...".חר לובהדרך ש בשר תע״י יגיע רקו תפרנס

 פרשת מקץ(

 ידים תנטילב חוצצת ווזלין משחתהאם 
וכן  .)רסי' קסא( הטשו"ע, וכן פסקו בנט"ישחוצץ בטבילה חוצץ שכל דבר  )קו:( יןבחול]עי' ידוע חציצה מעכבת בנטילת ידים כ

 .[)סי' קצח( שו"עעי'  ובטבילת אשה, [)ס"ק ו( וש"ך  )יו"ד סי' רסח סע' ב( שו"ע]עי'  מעכבת בטבילת גר
הידים וכד' למנוע התביישות  משחותוב ווזלין, בשמןב הידיםסכים ש בפרט בימי החורף ,הנה דבר השכיחו

 .בנט"י חציצהמשום ר וכו', ויש לדון האם יש לחוש בכה"ג ומחמת הק מתהנגר

אמר רב יהודא כל " )לענין טבילת מצוה( )סי' מא עמ' תלט( בה"גכתב בשם ש )יו"ד סי' קצח ס"ק יד( ש"ךב באמת מצינוו

 )ט:( במו"ק ']ועי ."רחוצצים חוץ משמן המור, ונהגו בעצמן שאין סכות שמן בשעת טבילה כל עיק איןהשמנים 

רב ירמיה בר אמי אמר שמן זית שלא הביא שליש.  )בלשמ"א, רש"י מנחות פו. ד"ה סטכתא(דאמרו מאי שמן המור, רהב"ח אמר סטכת 

  .[מו"ק שם ד"ה שמחה( רש"י)עיין  ומבואר שם שהוא שמן שסכין להשיר השער
 הרשב"א וכמ"ש ,ב אין בו ממש אינו חוצץדכיון דאחר משיחתו היט י"ללכאורה , טעם דשמן אינו חוצץבו

וכדבריו  אלא מראיתו בלבד, ע"כ. אין בו ממששמי שמלאכתו לצבוע אין אותו צבע חוצץ כי  )תה"ב קצר ב"ז ש"ז לב.(

)כלל  חכ"אהפסק  וכן]אינו לנוי. אף אם  דבכה"ג לא חוצץ )שם ס"ק יח( הט"ז, וכן נקט להדיא )סי' קצח סע' יז( בשו"עפסק 

 .(סי' קסא ס"ק יד) המ"בוכן פסק   .[פ"אוהארכנו בזה בגליון  ,)שם ס"ק לג( כהסד"ט דלאועוד,  ות יא(קיט א

ובאמת ]. ץמ"מ כיון דלמעשה אין בו ממש אינו חוצ מהגוף, דוחה את המיםשהשמן  דטבעעינינו רואות אע"פ דו

 .חשש חציצה משום שדוחה המים[בשמן איכא היינו כי  כנ"ל,לפני הטבילה ביאר דנהגו להחמיר שאין סכות בשמן  )סוף אות פח( בערוה"ש

שומן אפ"ה לא אף שאין ממש בדדהלא החוש מעיד ע"ז  תמהדבאמת  )סי' קצח ס"ק סה( פתחא זוטאבו"מ ש

א יבוא המים גם לית ביה ממשא, בדכיון יישב דו .יכא מים באותו מקוםלרי יתראו המים על אותו המקום, וה

מחמת השמנונית אזי כאשר באו המים כן ילכו במרוצה ולא ניכרים המים על אותו על אותו המקום ורק 

דו במים אף שאין אם רחץ כל ין סברא זו לענין נט"י  דיוי"ל כע]המקום וכיון דבאמת היה מים לא איכפת לן מה שאינן נראין 

 לכאורה דבריו מיהו ., ע"כ[כו' ן מה שאינן נראיןמקום לא איכפת לנראין המים על איזה מקום מהיד כיון דעכ"פ באו המים על אותו ה

שמן לעולם ד אלא שמ"מ יוצא מדבריו וע"כ הוי כגופו ואינו חוצץ. (לשמן) תמוהים דהרי למעשה אין בו ממש

  .יש בו ממש[חוצץ משום ש]ולדעה זו צ"ל דשמן המור  דאז המים באים על גופו ו ממשאין באא"כ  חוצץ

דבזמן שהיו רגילים לסוך בשמן ודאי כתב  (פט"ו עמ' שצחהובא בשיעורי טהרה  )ח"א סי' צח משהוישב בשרוני יהעלא דשוב א

וכיון שהוא דבר חריף  ,ר חוצץ כיון דשמן המור משיר השערשאין מקפידים עליו ואינו חוצץ, ושמן המו

)סי' קצ"ח  בשו"ע דלא גרע מדבש המבואר אינו חוצץשמן  )סי' צד סס"ק ח ד"ה וזו( החזו"אאבל לפי ] מקפידים עליו להסירו ולכן חוצץ.

אינם חוצצים דוקא אם אינו  (שם ש"ך, עיין דבש )כגוןברים לחים הסובר דד )שם סע' יד( הרמ"אדאינו חוצץ. אלא דלפי דבריו לדעת  סע' יד(

)לענין  אלא דמסיק)שם(  החזו"א, וכן נוטה מיא דברים לחים אינם חוצצים בכל גוונא דעלו בהו )שם( השו"עאבל לפי  .מקפיד עליהם א"כ ה"ה שמן

  ן אינו חוצץ כלל[. משד )פ"ו מ"ד(ממשנה בעדויות  והוכיח )סי' ד( ובשערי טבילה )ח"ב סי' לא( יושר באמרי ועי' .דבשעת הדחק יש לסמוך להקל טבילת מצוה(

היכן שסך רוב ידו בשמן , אתינן עלה עליו אינו מקפידד םמטעד נאמר דאםבין הטעמים איכא נפ"מ רבתי ו

הוי ד]נחשב אינו מקפיד  בכה"גהרי ואפילו אם סכו לרפואה חוצץ ד איכא חציצה דרוב שאינו מקפיד חוצץ,

דבר העומד לרפואה נחשב אינו מקפיד. ד )סי' צא ד"ה הנה( בכת"ס ועי' .דאינה חוצצת )סי'קסא( בטורדמבואר  כרטייה שאינו מקפיד עליה

דבכה"ג אף ברובו  לנויאא"כ סכו  [)ח"ה סי' נא אות ז( בלהורות נתן שו"ר שכ"כ, (סי' צז ענף ו ד"ה אבל פשוט )יו"ד אג"מב עוד 'עיו

 .ברובו אף אם מקפיד עליואינו חוצץ אף  דאין בו ממשא. אמנם לפי הטעם "פ אינו חוצץ כמו שבארנו בגליון

  אמת. )אין בו ממש ואינו מקפיד( ולמעשה שתי הסברות

שאף אם שמן הוא דבר החוצץ הוא דוקא במקום שמקפידים עליו,  עמ' שצו ד"ה ונראה דאף() רי טהרהשיעוב וכ"כ

 .אם הוא אינו ברוב מטעם רפואי, חשיב אינו מקפיד ואינו חוצץלו זיק יאבל במקום שסכין אותו לצורך שלא 

 . [ףקשה להקל ברוב הגומ"מ ש (לענין טבילת מצוה)עיי"ש אמנם ]נוי להיכן דהוי ואם השמן הוא ברוב אינו חוצץ 

אינה חוצצת עד רוב  ,וכגון לצורך רפואה ,לא מקפידים עליהאם  )אפילו אם חוצצת( לפ"ז י"ל דכל משחהו

 בחוט שניו ,)יו"ד שם אות פח( בערוה"ש ועי']אינה חוצצת בכל גוונא. אין בה ממש ואם  ,ואם הינה לנוי אינה חוצצת אף ברוב

על  שם) שם עי' עודו .לחוש משום חציצה בכל סוג של משחה דיש )לענין טבילת מצוה(שכת'  )על סע' י אות א( שיעורי שבט הלויב ועי'. וצצתחה גושית חששמ )עמ' רצ(

  .[שאין למשוח שמן קודם הטבילה רק אחר הטבילה, ואם משחו קודם צריך שאלת חכםסע' ח' אות ג( 
 )ח"ג סי' לג ד"ה הן( מהר"ם בריסקב 'שומן גושי ועלול לחצוץ. ועי" צריך זהירות יתירא כי הוא וזליןלפי הנ"ל ב"ו

או שהוא בכלל כל השמנים  [)סי' קצח סע' טו( שו"עט]עי' חוצץ כמו שאר השרפים האם  ליןוז בשומןלענין חציצה  דןש

א ואם נימא דאית בהו חשש חציצה יש לדון כיון דהו ,שאינם חוצצים כמבואר בש"ך הנ"ל (חוץ משמן המור)

אם לא  עיי"ש שמסיק להתיר במקום שיש מכה ואיכא סכנה] .רק על מיעוט הבשר י"ל דהו"ל מיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצץ

  [.)סי' ו אות כג( בשערי טבילההביאו שו"מ ש שם איירי לענין טבילת מצוה. אולם דבכה"ג לא נחשב מקפיד כלל. סכה על מקום המכה

 במשואה לדודעי' ] תו מן המיםיהוא בכלל דבר שברי "נפט"עשוי מ שוזלין כיוןדעוד יש לדון דלא דשוב העירוני א

שנפט  )שבילי טהרה סי' צד עמ' קלא( הגריש"א שליט"אוכן דעת  )סי' ד( שערי טבילהב והביאודנפט אינו חוצץ כי ברייתו מן המים.  עמ' קמח( פרנק רצ"פ)פרקי חייו של הג

)פט"ו  בשיעורי טהרה ועי' .)יו"ד סי' רא סע' לג( שו"עב כמבוארמשום שדינו כמים וצץ דאינו ח [בכלל דבר שברייתו מן המים

]ומסתימת הראשונים והשו"ע משמע שאף כשיצא מן המים דינו כמים דכיון שדבר שברייתו מן המים לא הוי חציצה,  עמ' שצח ד"ה ולפי(

אי שיועיל לשים שם שמן של דג למנוע שם שאסור שיבאו שם מים, וד ףאם יש מקום בגו כיון שברייתו מן המים[

דינו אם הוא מוצק דבר שבא מן המים  )סי' קס סע' י( הרמ"אשלדעת  אלאביאת מים ולא הוי חציצה, ע"כ. 

אם  , אולםדבר שתחילת ברייתו מן המים מטבילין בוש )סי' צד ס"ק א( חזו"אב עוד ]ועי'עד שיהיה נמוח.  אם מרסקודוקא  כמים

 א עוד אלא שלאחר העיבוד מקרי פניםול ,ועושין ממנו בגד אינו בכלל דין ברייתו מן המים אף אם ירסקנו  עור הדגגון אותו כמעבדין 

  .[(ד-וסי' ג )סי' ב אות ט בשערי טבילה 'ועי .חדשות וכשם שנפסל מתורת אוכל כך נפסל מדין מקוה, ע"כ
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